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TBMM (S. Sayısı: 1153)

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Mil-
letvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz
ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Anavatan Partisi
Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman
Sarıbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun,
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 47 Milletvekilinin;
Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde Mey-
dana Gelen Olayların Araştırılması Amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Öner-
geleri ve (10/322,323,324) Esas Numaralı Meclis Araştırması

Komisyonu Raporu

(10/322) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi)

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen olaylar ile
9 Kasım 2005 tarihinde 2 yurttaşımızın ölümü ve çok sayıda yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuç-
lanan bombalama olaylarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

K. Kemal Anadol Ali Topuz Haluk Koç
İzmir İstanbul Samsun

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili

GEREKÇE

Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde son zamanlarda yaşanan ve gittikçe tır-

manan olaylar ülkede büyük üzüntü yaratmış, yörede büyük korku ve endişeye yol açmıştır.

Sadece 15 Temmuz 2005-8 Kasım 2005 tarihleri arasında adı geçen ilçelerde 17 bombalama

olayı yaşanmıştır. 9 Kasım tarihinde bir kitabevinin bombalanması sonucunda başlayan ve iki yurt-

taşımızın ölümü ve çok sayıda yurttaşımızın yararlanması ile sonuçlanan olaylar ise medyanın da

ilk günlerden itibaren yansıttığı gibi kamuoyu vicdanını rahatsız etmiştir.

Olayların yaşanması sırasında milletvekilimiz; olaylar devam ederken de CHP Genel Merkezi

tarafından görevlendirilen heyet, yörede incelemelerde bulunmuşlardır.

r 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli ilçe merkezindeki özipek Pasajmda yer alan bir kitabevine

konulan bombanın patlaması sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 8 vatandaşımız da

yaralanmıştır. Bombalanan kitabevinin sahibi Selim Yılmaz, bombayı atan Veysel Ateş'in peşinden

koşarak bu şahsın yakalanması için halktan yardım istemiş, kaçmakta olan Veysel Ateş 30 AK 933

plakalı Renault marka araçta kendisini bekleyen başçavuş Ali Kaya ve Özcan İldeniz'le birlikte

vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir.
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Bombalama eylemine kansan kişileri güvenlik güçlerinin gözaltına almasından sonra dağıl-

mayan vatandaşlar, delillerin karartılacağı iddiası ile bu kişilere ait olduğunu iddia ettikleri Renault

marka beyaz arabayı ablukaya almıştır.

Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda aracın bagajında 3 kaleşnikof tüfek, 10 şarjör

ve güvenlik güçlerinin kullandığı sanılan yelekler bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, siyah bir çan-

tanın içinde MKE yapımı el bombası ile 4 dosya bulunmuştur.

Dosyalarda, araca ait kimlik belgelerinin; bombanın koyulduğu dükkânın sahibine ilişkin kim-

lik bilgileri ile bombanın patladığı pasaj ve dükkânın krokilerinin; içerisinde bazı şahısların kimlik

bilgilerini içeren listelerin olduğu görülmüştür.

Savcının yaptığı incelemeler sürerken, gözcü konumunda olduğu sanılan Tanju Çavuş isimli

uzman çavuş, birlikte olduğu kişilerle suç delillerini yok etmek ve yakalanan aracı çıkacak panik

arasında kaçırmak amacıyla kalabalığın üzerine ateş etmiş ve bu arada Ali Yılmaz isimli yurttaşımız

hayatını kaybetmiş 4 yurttaşımız da yaralanmıştır. Bu olay sonrasında savcı incelemelerini tamam-

layamadan olay yerinden ayrılmak durumunda kalmıştır.

Güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı 4 kişiden Ali Kaya ile özcan tideniz savcılıkça hâkime

sevk edilmeden serbest bırakılmış; Tanju Çavuş ile Veysel Ateş ise Şemdinli Sulh Ceza Mah-

kemesine sevk edilerek, tutuklanmışlardır.

Bu çok önemli konunun yetkili, görevli tüm kurum ve kişiler tarafından hassasiyetle incelen-

mesi; tüm boyutlarıyla irdelenmesi gerekmektedir. Adli ve idari yönden yapılan hazırlık soruştur-

malarının bir an önce tamamlanarak yargıya intikali sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde son

zamanlarda meydana gelen olaylar ile 9 Kasım 200S tarihinde 2 yurttaşımızın ölümü ve çok sayıda

yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan bombalama olaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin

ivedilikle ele alması gerekmektedir.

(10/323 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi)

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hakkari merkezli olarak Güneydoğu'da son 3,5 aylık süre içerisinde meydana gelen 16 ayrı

bombalama olayı ile tırmanan gerginlik ile 9 Kasım 2005 tarihinde 2 yurttaşımızın ölümü ve çok

sayıda yurttaşımızın yaralanmasına yol açan bombalama olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın

98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını

saygılarımızla arz ederiz.

Süleyman Sarıbaş Ömer Abuşöğlu
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili

GEREKÇE

15 Temmuz 2005 ile 8 Kasım 2005 tarihleri arasında Hakkari il sınırlan içerisinde, özellikle de

Yüksekova ve Şemdinli'de 16 ayn bombalama olayı meydana gelmiş, bunlardan 6'sı kamu binalan

ile güvenlik güçlerini hedef almış, iş merkezleri, lokanta ve otobüslere yönelik bombalama eylem-

leri ile bazı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, bazılan yaralanmış, büyük maddi kayıplar mey-

dana gelmiş, bölgede korku ve panik havası yaratılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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9 Kasım 2005 günü Şemdinli'de özipek Pasajında yer alan bir kitabevine konulan bombanın

patlamasıyla 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayla ilgili

gelişmeler ve savcılık tarafından başlatılan soruşturma süreci kamuoyunda çeşitli soru işaretlerini

gündeme getirmiştir.

Yakın geçmişimizde devlet ile bağlantılı suç örgütlerinin karıştığı benzer olayların yaşandığı,

toplumun bilgisi dahilindedir. Bu bakımdan son zamanlardaki Hakkari merkez, Yüksekova ve Şem-

dinli ilçelerinde meydana gelen bombalama eylemlerinin TBMM tarafından oluşturulacak bir

komisyon tarafından ivedilikle araştırılarak açığa çıkarılması gerekmektedir.

(10/324 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi)

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler ile demokratik kazanımlar, temel hak ve öz-

gürlüklerin kullanılmasındaki kararlılık, AB sürecinde atılan başarılı adımlar, ülkemizi istikrar,

huzur ve güven ülkesi haline getirmiştir. Türkiye'de yaşanan bu güzel gelişmeler ve 3 Ekim 2005

tarihinden itibaren başlayan yeni süre sekteye uğratılmak istenmektedir.

Şemdinli ve Yüksekova başta olmak üzere, Hakkâri'de meydana gelen olaylar ve bunlarla bağ-

lantılı diğer terör hareketlerinin tekrarlanmaması, gerekli şeffaflığın sağlanması, olayların yapısı,

sorumluları ile terörle mücadelede hukuk kurallarına uyulup uyulmadığı iddialarının incelenerek,

TBMM tarafından Anayasa'nın 98 inci ve İçtüzüğün 104; 105 inci maddelerine göre bir Meclis

araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Mustafa Ataş

İstanbul

Mustafa Zeydan

Hakkâri

İbrahim Hakkı Aşkar

Afyonkarahisar

Mustafa Dündar

Bursa

Suat Kılıç

Samsun

Mehmet Emin Tutan

Bursa

Recep Özel

İsparta

Metin Kaşıkoğlu

Düzce

Taner Yıldız

Kayseri

Fehmi öztunç

Hakkâri

Zeki Ergezen

Bitlis

Hamit Taşçı

Ordu

Mehmet Yüksektepe

Denizli

Enver Yılmaz

Ordu

Ahmet Koca

Afyonkarahisar

Cüneyit Karabıyık

Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Vahit Kiler

Bitlis

Nihat Eri

Mardin

Ali Ayağ

Edirne

İsmail Bilen

Manisa

Ali Yüksel Kavuştu

Çorum

Telat Karapınar

Ankara

Halil Ürün

Konya

Aydın Dumanoğlu

Trabzon

(S. Sayısı: 1153)
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Mücahit Daloğlu

Erzurum

Sabri Varan

Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu

Van

Memet Ali Suçin

Batman

Medeni Yılmaz

Muş

Sabahattin Cevheri

Şanlıurfa

Zey id Aslan

Tokat

Cavit Torun

Diyarbakır

Soner Aksoy

Kütahya

Mehmet Fehmi Uyanık

Diyarbakır

Mehmet Ceylan

Karabük

M. Nezir Nasıroğlu

Batman

Nurettin Aktaş

Gaziantep

Şevket Gürsoy

Adıyaman

Mahfuz Güler

Bingöl

İbrahim Kö'şdere

Çanakkale

Alaettin Güven

Kütahya

Zülfü Demirbağ

Elazığ

Halil Özyolcu

Ağrı

Ahmet Rıza Acar

Aydın

Kerim Özkul

Konya

Mehmet Faruk Bayrak

Şanlıurfa

Ömer Özyılmaz

Erzurum

Halide İncekara

İstanbul

GEREKÇE

9 Kasım 2005 günü Hakkâri İli Şemdinli ilçesinde üzerinde çok yönlü olarak durulması

gereken üzücü bir olay meydana gelmiştir. Hiç şüphesiz bu olay gerek olayın meydana gelişi ve

gerekse olaya karıştığı iddia edilen kişiler ve olay mahallinde elde edilen silah ve malzemeler son

derece düşündürücüdür, vahimdir. Olayı takiben ileri sürülen iddialar ise konuya ayn bir boyut

kazandırmaktadır.

Bir hukuk devletinde yapılması gereken ilk iş büyük bir kararlılıkla olaylann üzerine gitmek,

olayı bütün yönleri ile ortaya çıkarmak, suçluları kim olursa olsun adalete teslim etmektir. Bu

konuda hiç kimsenin kafasında, zihninde en ufak bir şüphe ve tereddüt bırakmamaktadır. Her türlü

araştırma ve soruşturmanın büyük bir şeffaflık ve tarafsızlıkla sürdürülmesi, kısa sürede de

neticelendirilmesi gerekmektedir. Bir yönü ile adlî soruşturma sürdürülürken öbür yandan da geç-

mişte yaşanan acı tecrübelerin toplum vicdanında bıraktığı olumsuz izlenim ve istifhamlar da dik-

kate alınarak konunun bir de TBMM'de ele alınıp incelenmesinde demokrasimizin ve hukuk dev-

letinin gerekleri, milletimizin devlete ve onun kurumlanna olan güveninin pekiştirilmesi, ülkede

birliğin, dirliğin, huzur ve bansın sağlanması açısından zaruret vardır.

Şemdinli ve Yüksekova başta olmak üzere Hakkâri'de meydana gelen olaylar ve bunlara bağ-

lı olarak diğer bölgelerimizde meydana gelen terör hareketlerinin tekrarlanmaması, gerekli şeffaf-

lığın sağlanması, olaylann yapısı ve sonunlulan ile terörle mücadelede hukuk kurallanna uyulup

uyulmadığı iddialanmn incelenerek TBMM tarafından Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105.

maddelerine göre bir Meclis Araştırmasının açılmasını arz ve teklif ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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HAKKÂRİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİNDE MEYDANA

GELEN OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU (10/322,323,324)

Esas No.: A.01.1.GEÇ. 10/322, 323,324-213 7.4.2006

Karar No.: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri uyannca; Türkiye Büyük Millet

Meclisi Genel Kurulunun, 23.11.2005 tarihli, 22 nci Birleşiminde 862 Sayılı Kararıyla kurulan ve

07.12.2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de Meydana

Gelen Olayların Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/322-323-324) Esas Numaralı Meclis Araştır-

ması Komisyonunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlenen rapor ilişikte sunulmuştur.

Yüce Meclisin takdirlerine saygı ile arz olunur.

Musa Sıvacıoğlu

Kastamonu

j Komisyon Başkanı

EKİ: 1 Rapor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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Hakkari Merkez, Yüksekova ve

Şemdinli İlçelerinde

Meydana Gelen Olayların

Araştırılması Amacıyla

Kurulan (10/322, 323, 324)

Esas Numaralı Meclis Araştırması

Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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İÇİNDEKİLER

BİRlNCİ BÖLÜM
.KOMİSYONUN KURULMASI

VE KOMİSYONCA YAPILAN YAZIŞMALAR Sayfa No.

I- KOMİSYONUN KURULUŞU, DİVAN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMALARI 21

1. Komisyonan Kuruluşu 21

2. Komisyon Üyeleri ve Başkanlık Divanı 21

3. Komisyon Çalışmalan 2 1

4. Komisyon Çalışmaları Kapsamında Yaptığı Yazışmalar, EUe Ettiği Bilgi ve Belgeler 22

5. Komisyona Re'sen Gönderilen ve Elden Teslim Edilen Evrak 36

İKİNCİ BÖLÜM
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN

GÖREV VE YETKİLERİ

I-YASAMA ORGANININ BİLGİ EDİNME YOLLARI 39

1. Genel Olarak 39

2. Meclis Araştırmasının Türleri 39

a) Yasama Araştırması 40

b) Siyasal Araştırma 40

O- ÜLKEMİZDEKİ HUKUKİ DURUM 40

LGenel Olarak 40

2. Meclis Araştırma Komisyonunun Yetkileri 41
a) Genel Durum 41
b) Araştırma Komisyonunun Parlamenter Hakflmet Sisteminde Yürütmeye Karşı Yetkileri 41
c) Araştırma Komisyonunun Üçüncü Kişiler Karşısındaki Yetkileri 41
d) Devlet Sim Konusu 43
e) Ticarî Sır Konusu 47
0 Yargıya İntikal Etmiş Konu 48

3. Genel Sonuç 52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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Savfa No.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TERÖR, TERÖRİZM, ULUSLARARASI TERÖR

VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM

1- KAVRAMSAL ÇERÇEVE 53

1. Terör 5 3

2. Terörizm 54

3. Uluslararası Terörizm 54

4. Anarşi, Siyasi Suçlar ve Bölücülük 55

H.TERÖRÜN UNSURLARI 5 6

1. İdeolojik Unsur 56

2. örgüt Unsuru 56

3. Şiddet Unsuru 56

İÜ-TERÖRİZMİN AMACİ VE ÖZELLİKLERİ 5 7

1. Terörizmin Amaca 57

2. Terörizmin Özellikleri 57

IV- TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AYAKTA TUTAN UNSURLAR 58

1. Eylemlilik 5 8

2. Propaganda 53

3. Organize Sac örgütleriyle Kan Bağı İçinde Olmak 58

4. Dış Destek 5g

V- TERÖRÜN DOĞMASINA VE GELİŞMESİNE YARDlMa FAKTÖRLER 59

VI- TERÖRÜN ÖNLENEBİLMESİ BAKIMDAN ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKENLER 62

VDL ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE KARARLARDA TERÖRİZM 54

1. Milletler Cemiyeti Kararurmda Terörizm 64

2. Birleşmiş Milletler Kararlarında Terörizm 64

a) Sözleşmeler fic

b) Güvenlik Konseyi'nio 28 EylOI 2001/ 4385. Oturumu (2001) 1373 saydı Kararı JJ

3. Avrupa Konseyi Kararlarında Terörizm 68

4 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Terörizme Bakışı <$

5.1975 Helsinki Nihal Senedi 68

6.1983 Madrid Belgesi 6 9

7.1989 Viyana bdeme Belgesi 69

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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Sayfa No.

8.1990 İnsao Boyutu konula Kopenhag Toplantısı Belgesi 69

9.1990 Paris Senedi (Charter) 69

10.1992 Helsinki Belgesi 69

11.1994 Budapeşte Belgesi 69

12.1996 Lizbon Belgesi 69

13. NATO'nun S. Madde Karan 69

14; FATF (Mail Eylem Görev Grubo-Financial Action Taşlı Force) Tanfkndan Terörün Finansmanı
İte İlgili Kararlaştırılan 8 Özel Tavsiye 70

Vm-ULUSLARARASI TERÖRİZME KARŞİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 71

IX- TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ 7 2

X-TÜRKİYE'DE TERÖR DALGALARI 73

1. Birinci Terör Dalgası: Ermeni Terörü 73

2. İkinci Terör Dalgası: 1968'lerde Başlayan İdeolojik Sag-Sol Çatışması 74

3. Üçüncü Terör Dalgası: Hbbullah vb. Terör 74

4. DördOncO Terör Dalgası: Etnik Bölücü Terör 74

5. Beşinci Terör Dalgası: El Kaide Bağlantılı Uluslararası Terör 75

XI- DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE BÖLÜCÜ HAREKETLERE TESİR
EDEN UNSURLAR VE BÖLGE HALKININ YAKLAŞIMI 75

l.Doğa ve Güneydoğu Anadolu'da Bölücü Hareketlere Tesir Eden Unsurlar 75
a) Bölgedeki Etnik Yapının Rolo 75
b) Bölgenin Coğrafi Yapısı 76
c) Bölgesel Gelişme Farkı Ve Bölgede Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar 76
d) Sosyo-Psikolojlk Faktörler ___ 77
e) Yaah Ve Görsel Basının Tutumu 77
f) Türkiye'nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Yapaı 7 8

g)Baa Ülkelerin Bölücü Teröre Yaklaşımları 70
h) Türk Cumhuriyetleri Faktörü 79
ı) Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye 8 0

2. Bölge Halkının Yaklaşımı g ı

XD-TERÖRLE MÜCADELEDE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMELERİ 83

1. Başbakanlık 83

2. Genelkurmay Başkanlığı 88

3. İçişleri Bakanlığı 91
a) Emniyet Genel Müdürlüğe 91
b) Jandarma Genel Komutanlığı 95
c) Toplumu İlişkiler Daire Başkanlığı 1 0 0

4. Milli Güvenlik Genel Sekreterliği 103
5. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 1 0 3

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)
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Sayfa No.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKKARİ İLİNİN GENEL DURUMU,

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE VE HAKKARİ'DE
MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI

I-HAKKARİ İLİNİN GENEL DURUMU 106

H- SON 10 YILDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE

MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI 109

1. Emniyet Bölgesi 1 Q 9

2. Jandarma Bölgesi H 4

3. Fatti Meçhul Terör Olaylarının Vatandaş Üzerindeki Etkisi 115

4. Faili Meçhul Terör Olayları Nedeniyle AİHM Nezdinde Ülkemizin Durumu 116

İD- 01.06J005-31.12J005 TARİHLERİ ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ EMNİYET SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR 116

IV- 01.06J005-31.1U005 TARİHLERİ ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ JANDARMA SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR 119

V-GENEL DEĞERLENDİRME n x

BEŞİNCİ BÖLÜM
01.0&2005 TARİHİNDEN SONRA HAKKARİ İL MERKEZ, ŞEMDİNLİ

VE YÜKSEKOVA İLÇELERİ POLİS SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA
GELEN BOMBALAMA OLAYLARI

I-HAKKARİ MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR - : 1 2 5

LOLAY: Hacı DEMİR'in Katlandığı Araçta Patlama 1 2 5

2. OLAY: 2 Astsubayın Şehit Olduğu Araçta Patlama 128

3. OLAY: Hasan ÖZTUNÇ'un Evine Bomba Atılması 134

4. OLAY: Hacı ve Maaş ÖZDEMİR'e Ait Araçta Patlama 1 3 8

H- YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 140

1. OLAY: İlçe Emniyet MddurlOgu önündeki Çöp Tenekesinde Patlama ı 4 0

2. OLAY: Akarsu iş Merkezinde Patlama 142

3. OLAY: Van Erciş Otobüs Firmasına Ait Araçta Patlama 144

4. OLAY: Zagros İş Merkezinin 3. Katında Patlama 1 5 0

5. OLAY: Stadyum Yanı İkiz Binalar Apartmanı Yanında Patlama 1 5 6
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6. OLAY: Huzur Et Lokantası önünde Patlama 157

7. OLAY: Askerlik Şubesi Nöbet Kulübesi Altında Patlama 161

8. OLAY : Zağros ts Merkezinin 5. Katına Roketli Saldın 165

in- ŞEMDINLI İLÇESINDE MEYDANA GELEN OLAYLAR I69

1. OLAY : İlçe Jandarma Komutanlığı Misafirhanesi önünde Patlama 169

2. OLAY : Dünya Bans Günü Kutlamalarında Patlama 177

3. OLAY: Bayraklı Döviz A.Ş'ye Ait Araçta Patlama 190

4. OLAY: İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Makam Odası Hizasında Patlama 196

5. OLAY: İlçe Jandarma Komutanlığı Gazinosu önünde Patlama 197

6. OLAY: Umut Kitabevinde Patlama 213

IV- HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİNDE MEYDANA
GELEN OLAYLARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 213

ALTINCI BÖLÜM
09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE UMUT KİTABEVİNDE

MEYDANA GELEN PATLAMA OLAYI

I- OLAYDA ADI GEÇEN KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER 248

1. Jandarma Astsubay Ali KAYA 248
a) Kimlik ve Personel BlMleri
b) Umut Kitabevl Olayı öncesi Hakkındaki İddialar 252

b.1- Mehmet Ali ALTINDAĞ'ın İddiaları 252
b.2- «İTİRAFÇI" Adlı Kitaptaki Abdulkadlr AYGAN'ın iddiaları 255
bS- Aktüel Dergisinde Ortaya Atılan İddialar 257

c) Komisyonumuza Gelen Cevabi Yazılarda Geçen Ali KAYA Ih İlgili Diğer Hususlar 260

2. Jandarma Astsubay özean İLDENİZ 263

3. P.Uzm.Çvş Tanju ÇAVUŞ 265

4. Veysel ATEŞ 266

5. Seferi YILMAZ 266

6. Mehmet Zait KORKMAZ 268

7. Metin KORKMAZ 268

II- ALİ KAYA VE ÖZCAN İLDENİZ* İN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI 268

1. Genel Olarak 268

2. Banka Kayıtları 269
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3. Motorla Araç Sorgulaması 273

4. Tapa Kayıtları 274

5. Kooperatif Kayıtları 274

6. Genel Değerlendirme 276

III- JANDARMA ASTSUBAY LARI ALİ KAYA VE ÖZCAN İLDENİZ İLE DİĞER

İSTİHBARAT PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ KONUSU 278

1. AH Kaya ve Onan lldenb'in 2005 Yılında Hakkâri İl Merkezi, Şemdinli ve Yüksekova
İlçelerinde Görevlendirme Tarihlerinin Değerlendirilmesi 278

2. Hakkari İl Jandarma Komutanlığının Polis Sorumluluk Alanında İstihbarat ve Operasyon
Amacjı Görevlendirmelerinin Hukuken Değerlendirilmesi 279

IV- EMNİYET^JANDARMA'NIN İSTİHBARAT GÖREV, YETKİ, İŞBİRLİĞİ ESASLARI,
YAŞANAN SORUNLAR, MÜLKİ İDARE AMİRİNİNİN FONKSİYONU 283

1. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarının İstihbarat Görev ve Yetkileri, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığınca Ali KAYA, o n a n İLDENİZ ve Diğer İstihbarat Personelinin Polis bölgesini de
Kapsayacak Şekilde İstihbarat ve/veya Operasyon Faaliyetinde Bulunmak Amacıyla
Görevlendirilmeleri 283

a) Jandarma Genel Komatanbguun Jandarmanın İstihbarat Görev ve Yetkisine İlişkin
Değerlendirmesi . 283

b) Emniyet Genel MOdDriuğanOn Polisin İstihbarat Görev ve Yetkisine lUşkin Değerlendirmesi 2 8 6
e) Zamanın Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN İmzalı Jandarma Genel

Komutanlığınca İlgili TBMM Komisyonuna Gönderilen Yanda Yapık» Değerlendirme 286
d) Mülkiye Mufettisliğl'nln 27.02J005 tarih ve 8372 saydı Araştırma Raporunda Yapılan

Değertendirme 287
e) Van Cumhuriyet Bassavcüığı'nın 09.11.2005 gfind Umut KHabevi Patlamasına İlişkin

Hazırlanan İddianame Yapılan Değerlendirme 309
0 Komisyonumuzca Bilgisine Başvurulan Kif İlerin Değerlendirmeleri , . ,
g) Komisyonumuzun Jandarma ve Polisin İstihbarat Yapma Görev ve Yetkisi Konusunda

Vardığı Sonuçlar 335

2. Hakkâri İl Jandarma Komutanl&'nca Seferi YILMAZ Hakkında İstihbarat Çalışması
Yapılması, Bilgilerin Diğer Güvenlik Birimleriyle PavmsümamasıniB Değerlendirilmesi 344

3. Şemdinli İlçe Emniyet MOdOrO'nBn, Seferi YILMAZ'a Gelecek Paketle İlgili Beyanının
Değerlendirilmesi 3 5 2

V- JANDARMA-HABER ELEMANI İLİŞKİSİ VE VEYSEL ATEŞ OLGUSUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ 353

VI-EMNtYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN
OLAYI DEĞERLENDİRMESİ 3 6 0

VD-JANDARMA GENEL KOMUTANUĞININ 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA
GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ 361

Vm-İNSAN HAKLARI DERNEĞİNİN 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN
OLAYI DEĞERLENDİRMESİ 3 6 5

DC-TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN ŞEMDİNLİ İNCELEME
RAPORUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER 373

X- VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA
GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ 39 j
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XI- MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNİN 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN

OLAYİ DEĞERLENDİRMESİ 401

A-OLAYLA İLGİLİ İNCELEME VE TESPİTLERİ 401

B- MÜLKİYE MÜFETTİŞtÜĞİNİN ANILAN RAPORUNDA» İNCELENEN OLAYLA

İLGtLf VARILAN KANAAT VE SONUÇLAR 445

Xn-İLETİŞİM ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN YAZIŞMALAR 450

Xm-KOMİSYONUMUZCA BİLGİSİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN 09.11.2005 GÜNÜ

ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMELERİ 450

XIV- TANJU ÇAVUŞ OLAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ 502

1. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırladığı İddianamede Konunun Ele Alınışı 502

2. Mülkiye Mufettişliğl'nla 17.012005 tarih ve 82/8 saydı «Araştırma Raporu"nda Tanju
Çavuş Olayının Değerlendirilmesi 503

XV- KOMİSYONUMUZUN UMUT KİTABEYİ VE TANJU ÇAVUŞ OLAYLARINA

İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ 509

1. Umut Kitabevi Olayı 509

2. Tanju Çavuş Olayı 5 0 9

YEDİNCİ BÖLÜM
01.0*2005 TARİHİNDEN SONRA HAKKARİ İL MERKEZ,

ŞEMDİNLİ VEYÜKSEKOVA İLÇELERİ JANDARMA SORUMLULUK
ALANİNDA MEYDAN ACELEN OLAYLAR

I-HAKKARt MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 511

1. OLAY: Kavaklı K0yQ Çeltik Mezrasında Sığınakta KaleşnikofTuTek ve Mermi Bulunması 511

2. OLAY: Kamışlı-Kaval Köyü Arasında Mayın Bulunması 512

3. OLAY: Bağışlı Koyu Sırtlan Bölgesinde Mühimmat Bulunması 512

4.OLAY: Çaltıkoru - İsimsiz Tepe Mevkiinde MKE Yapımı €0 MnuLik Havan Mühimmatı
Bulunması 512

5. OLAY: Kavaklı Köyû-Çdtik Man. Bölgesinde Gerçekleşen Çatışmada Yusuf YAŞAR isimli
Terör Örgütü Mensubunun 1,5 Kg. C-4 Patlayıcı Madde Ve 1 Adet Fünye İle Birlikte
ftOEkGeçlrflimsi 512

6. OLAY: Tekçeler Mevkii Katremaz Deresinde 26 Kaieşnikof Fişeği Ve İki Adet El Bombası
Bulunması 513

7. OLAY: Yoncalı Köyü Bölgesinde Mühimmat Ele Geçmesi 514

8. OLAY: Armutlu Köyü Yakınlarında Mühimmat Ele Geçmesi 514

9. OLAY: Katramaz Deresinde Mühimmat Bulunması 515
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10. OLAY: Armutlu- Şerbette Mağarası Mevkiinde Mühimmat Ele Geçmesi 515

11. OLAY :Durankaya Beldesinde Patlayıcı Madde Bulunması 515

11 OLAY: Şehir Merkezinin İS Km Kuzeyinde Mayın Ve Mühimmat Bulunması 515

D- YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 5 1 6

1. OLAY: Karabey Köyü Yflksekova-Şemdlnli Karayolunun 19. Km.de Mayın Patlaman 5 1 6

2. OLAY: KarabeyYOrekO KOyO Ayrımında; Askeri Araç Konvoyunun İntikali Esnasında

Mayın Patlaması 5Î6

3. OLAY: Bespnar Karabag Man. Bölgeslnde$ığnakta Mühimmat Bulunması 517

4. OLAY: Kartı Köyünde Girdi Tepesi Mevkiinde İld Sığınakta Mühimmat Bulunması 5 , 7

5. OLAY: Besatlı-Akçalı KSyO Mevkiinde; Askeri Konvoyun İntikali Esnasında Teröristlerce
Tnzaklanan Mayinm Pattaması 51g

6.OLAY: Kartı Mevkiinde Çuvalda 3 Adet El Bombası, 6 Adet Büyük Boy Pil,
15 Metre Kablo, 1 Adet Koli Bandı Ele Geçirilme»! 5 1 8

7. OLAYrBüyükçiftilk-Kırkhan Mevkiinde; Dere Yatağında Silah Ve Mühimmat Bulunması 519

8. OLAY: BayOkcKtUk-KirUıan Mevkiinde Mühimmat Bulunması 5 2 o

9. OLAY: Vezirll Köyünde Sait DANIŞ'm Evinin Önüne Bomba Atılması 520

10. OLAY: Tugay Atı» Atanı Yanında örgütün Yerleştirdiği Mayma Basan Bflknt KOREMEN

İsimli Şahsın Yaralanması 5 2 ı

11. OLAY: Besatlt-Çakırkaya Man. Çakılkaya Mevkiinde Mayın Düzeneği Bulunması 522

Di- ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR s n

1. OLAY: Oğbklı Mezrası-Biçenek Tepe Mevkiinde Mayın Düzeneği Bulunması 522

2. OLAY: Şehir Çöplüğü Mevkiinde Askeri Konvoydaki Üçüncü Aracın Mayına Basması

Sonucu 3 Personel Şehit Olması, 12 Personelin Yaralanması 522
3. OLAY: Konur Köyö-Aktütun Mezrası Mayının Patlatılması Sonuca 5 Jandarma

Personelinin Yaralanması 524

4. OLAY: Derecik- Umurlu Yolunda Gece Patlamadan Dolayı Bir Çukurun Oluştuğunun
Tespit Edilmesi 524

5. OLAY: Derecik BddesLBalkaya Mahallesi. Umurlu Mezran Yakınlarında Mayın Patlaması
Sonucu Yol Özerinde tx Bulunması 525

6. OLAY: OrtaUar-örencik KöprflsO Mevkiinde Operasyondan Dönen 8 Araçlık Askeri
Konvoyun Geçişi Esnasında Teröristlerce Tuzaklanan Mayınm Patlaması Sonucu 2 Personelin
Şehit Olması, 7 Personelin Yaralanması 525

7. OLAY: Şapatan Geçidi Mevkiinde Askeri Konvoyun Geçişi Esnasında, Maym Patlaması
Sonucu Bir Askeri Aracın Hasar Görmesi, 2 Personelin Yaralanması ••• 525

8. OLAY: Gflnyazı-Tanyolu Mezrası-Maar Gediği Mevkiinde 1 Teröristin Mühimmat!» Ölü
Olarak Ele Geçirilmesi 526
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9. OLAY: Altınsu- Sikekiş Deresi Bölgesinde Askeri Konvoyun İntikali Esnasında Mayın Patlaması g 2 6

10. OLAY: Alan Kdyü-Alan Deresi Bölgesinde Sığınakta Silah ve Mühimmat Ele Geçirilmesi § 2 8

11. OLAY: Konur Köyü Su Gediği Mevkiinde Yol Çalışması Yapan Greyderce (1) Adet Mayın
Ortaya Çıkarılması 5 2 8

IV- HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİ JANDARMA
BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5 2 9

SEKIZINCI BÖLÜM
HAKKARI, ŞEMDINLI VE YÜKSEKOVA ILÇELERINDE

MEYDANA GELEN BOMBALAMA OLAYLARıNA ILIŞKIN ALıNAN
ISTIHBAR! BILGILER VE ALıNAN ÖNLEYICI TEDBIRLER

ı- IL EMNIYET KOMISYON TOPLANTı TUTANAKLARıNıN DEĞERLENDIRILMESI Ş 3 2

D- 01 HAZIRAN-31 ARALıK 2005 TARIHLERI ARASINDA MIT TARAFıNDAN ALıNAN
VE GÜVENLIK GÜÇLERI ILE PAYLAŞıLAN ISTIHBARı BILGILER 536

M- EMNIYET BÖLGESI ÖNLEYICI HIZMET UYGULAMALARı 537

1. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü önleyici Hizmet Uygulamaları 5 3 7

2. Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet Uygulamaları 5 3 9

3. Yüksekova İlçesi Emniyet Müdürlüğü önleyici Hizmet Uygulamaları 539

4. Emniyet Bölgesi Önleyici Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi 540

IV- JANDARMA BÖLGESİ ÖNLEYİCİ HİZMET UYGULAMALARI 5 4 2

1. Genel Olarak 5 4 2

2. Jandarma Bölgesindeki İstihbarat ve önleyici Tedbirlerin Değerlendirilmesi 544

DOKUZUNCU BÖLÜM
09-17 KASIM 2005 TARİHLERİ ARASINDA

HAKKARİ İLİ, ŞEMDİNLİ VE YÜKSEKOVA İLÇELERİNDE
TOPLUMSAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DIŞINA ÇIKILARAK YAPILAN

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

I- HAKKARİ MERKEZDE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL OLAYLAR 5 4 5

1.11 Kasım Olay lan 545

2.16 Kasım Olayları . . .

n- ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL OLAYLAR - 4 7

l.OUylar » J
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a) Umut Kitabevindeki Patlama Sonrası İlçe Merkezinde Yaşanan Toplumsal Olaylar 5 4 7

b) İlçe Girişindeki Polis Noktasının Yakılması 5 4 n
c) Şemdinli Halk Eğitim Müdürlüğü Binası önflndekl Bayrak Direğinin Eğilmesi
d) Şemdinli Liseslndeki Atatürk Büstünün Kaidesinden Sökülmesi ^
e) Uzman Çavuşun Aracının Yakılması | g |
0 Uzman Çavuşların Meskenlerine Girilmesi 5 5 5

g) Tekel Binası yanında Yakılmış Türk Bayrağının Bulunması 5 5 6

h) Tanm Müdürlüğü Önündeki Türk Bayrağının Çalınması 6

ı) Derman Eczanesinin Tahrip Edilmesi
i) Askeri Birliklere Erzak Getiren Aracın Yakılması ^ °
j) Altınsu KOyündeTOrk Bayrağının İndirilmesi ~ *

2. Şemdinli İlçesinde Toplumsal Olaylar Sırasında ve Sonrasında Alınan Tedbirler 557

3. Şemdinli Eski Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan'ın Olaylara İlişkin Genel Değerlendirmesi 5 6 1

ili-YÜKSEKOVA MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR 565

1.15 Kasım Olayları 565

a) Güvenlik Görevlilerince Tutulan Tutanak 565
b) ölen 3 Kişinin Yakınlarmca Mülkiye Müfettişliğine Verilen İfadeler 5 6 8

c) Komisyonumuzun Değerlendirmesi 5 7 j

2. Uzman Çavuş Metin BALTACFnın Kaçırılması Olayı 573

3. Yüksekova 2 Nolu Sağlık Ocağına Zarar Verilmesi, Çalışanların Tehdit Edilmesi Olayı 5 ? 4

4. Muhtelif Yerlere Yasa Dışı Yazılar Yazılması, Pankart Asılması Olayı - _ 4

5.17.11.2005 Günü Düzenlenen Cenaze Töreni 575

6. Yüksekova Eski Kaymakamı Aytaç Akgüi'On Olaylara ilişkin Genel Değerlendirme Raporu 575

7. Yüksekova İlçesindeki Olaylar Sırasında ve Sonrasında Alınan Tedbirler 576

IV- GENEL DEĞERLENDİRME 577

ONUNCU BÖLÜM
TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

VALİ-KOLLUK KUVVETLERİ-ASKER İLİŞKİSİ, EMASYA PROTOKOLÜ
VE İSTİHBARAT HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ

I-TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA VALİ-KOLLUK KUVVETLERİ-ASKER İLİŞKİSİ

VE EMASYA PROTOKOLÜ 5 7 9

1. Mülkiye Müfettişliği Raporunda Konunun Ele Alınışı 5 7 9

2. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlanan 09.11.2005 Gününde Kitapevinde Patlama Olayı

İle İlgili İddianamede Konunun Ele Alınışı s 9 2

3. Komisyonumuzun Bu Konudaki Tespit ve Değerlendirmeleri - O d

a) Genel Tespitler ~ *
b) Hakkari İlinde EMASYA Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler ^

ü- GENELDE VE HAKKARİ İLİ ÖZELİNDE JANDARMA VE EMNİYET TEŞKİLATLARI
MÜLKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN, ÖZELLİKLE İSTİHBARAT HİZMETLERİNİN
DENETLENMESİ KONUSU 5 9 g
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE BİLDİRİ DAĞITILMASI,

HAKKARİ MERKEZ.YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE
POLİS-ASKER- HALK İLİŞKİSİ

I- YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE BİLDİRİ DAĞITILMASI 6 0 2

1. Yttksekova'da Dağıtıldığı İleri Sürfilen İlk Bildiri 6 0 2

2. Şemdinli'de 05.0&2005 Günü Beş Askerin Şehit Olduğu Patlamada Sonrasında Dağıtıldığı

İleri Sürülen Bildiri 603

3. Yüksekova'da Dağıtıldığı İleri Sürülen İkinci Bildiri 603

4. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlanan 09.11.2005 Gününde Kitabevinde Patlama Olayı

İle İlgili İddianamede Bildiri Dağıtılmasının Ele Alınışı 603

5. Bildirilerin Dağıtılması ile İlgili C. Başsavcılığınca Yapılan İşlemler 6 0 3

6. Komisyonumuzca Bilgisine Başvurulan Kişilerin Beyanları 6 0 4

7. Komisyonumuzun Bildiri Dağıtılması Olayına Yönelik Değerlendirmeleri 607

D- POLİS- ASKER- HALK İLİŞKİSİ 608

ONtKİNCİ BÖLÜM
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN HEYETİN

ŞEMDİNLİ İLÇESİNDEN 09.11.2005 GÜNÜ AYRILMASI KONUSU,
HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN OLAYLARLA İl

OLARAK GÜVENLİKTEN SORUMLU
BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN HEYETİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDEN

09.11.2005 GÜNÜ AYRILMASI KONUSU 6 2 1

1. Konu İle İlgili Tespitler 6 2 1

2. Komisyonumuzca Emniyet Görevlilerinin Dinlenilmesi 621

3. Mülkiye Müfettişince Konunun Değerlendirmesi ç%±

4. Komisyonumuzun Konuyla İlgili Değerlendirmesi £25

II- HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN
OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK GÜVENLİKTEN SORUMLU BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİr
DEĞERLENDİRİLMESİ 6 2 5

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Heyetice Yapılan Değerlendirmeler 6 2 5

2. Mülkiye Müfettişince Hazırlanan Araştırma Raporundaki Değerlendirmeler 6 2 7

3. Komisyonumuzca Yapılan Değerlendirmeler 632

SONUÇ 635

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)





- 2 1 -

BİRİNCİ BÖLÜM

KOMİSYONUN KURULMASI VE KOMİSYONCA YAPILAN YAZIŞMALAR

I- KOMİSYONUN KURULUŞU, DİVAN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMALARI

1. Komisyonun Kuruluşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.11.2005 tarihli 18 inci
Birleşiminde okunarak milletvekillerinin bilgisine sunulan, CHP Grubu adına Grup
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un (10/322), Anavatan Partisi Grubu adına Grup
Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ ve Gaziantep Milletvekili Ömer
ABUŞOGLU'nun (10/323), İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ ve 47 milletvekilinin
(10/324), Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen olayların
araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunun 23.11.2005 tarihli 22'nci Birleşiminde konuları aynı olduğundan birlikte
birleştirilerek görüşülmüş ve bir Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. Bu araştırmayı
yapacak Komisyon'un 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan,
Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasına ve
gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. (Karar No: 862) Kuruluş karan
29.11.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 28.11.2005 tarihinde Siyasi Parti Gruplarına
kendilerine düşen adayların tespit edilerek en kısa zamanda Başkanlığa bildirilmesini
istemiştir. Anavatan Partisi 29.11.2005 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi 29.11.2005
tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ise 05.12.2005 tarihinde adaylarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına bildirmişlerdir.

2. Komisyon Üyeleri ve Başkanlık Divanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 6.12.2005 tarihli 27'nci Birleşiminde
Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIĞLU, Ordu Milletvekili Enver YILMAZ, Aydın
Milletvekili Semiha ÖYÜŞ, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN, Adıyaman
Milletvekili F. Hüsrev KUTLU, Artvin Milletvekili Orhan YILDIZ, Düzce Milletvekili Metin
KAŞIKOĞLU, Yalova Milletvekili Şükrü ÖNDER, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER,
İstanbul Milletvekili A. Sim ÖZBEK, İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve Erzurum
Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN Komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir.(Karar No: 863).
Komisyonun 07.12.2005 tarihinde İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN başkanlığında yapılan ilk
toplantısında Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIĞLU Başkan, Ordu Milletvekili Enver
YILMAZ Başkanvekili, Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜŞ Katip ve Sjikarya Milletvekili
Ayhan Sefer ÜSTÜN Sözcü olarak seçilmiştir. Genel Kurul'da yapılan üye seçimi karan ve
Komisyonun Başkanlık Divanına ilişkin seçim sonucu 14.12.2006 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.

3. Komisyon Çalışmaları

Komisyon 08.12.2006 tarihli ikinci toplantısında TBMM İçtüzüğünün 35'inci
maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Genel Kurul'un toplantı saatlerinde de çalışabilmesi için
izin istenmesine karar vermiş, TBMM Başkanlık Divanın 14.12.2005 tarihli ve 98 sayılı
Karan ile söz konusu izin talebi onaylanmıştır. Bu karara istinaden Komisyonumuz Genel
Kurul'un toplantı saatlerinde de çalışmalarına devam etmiştir.

Komisyonun 07.12.2005 tarihinde başlayan üç aylık çalışma süresinin 07.03.2006
tarihinde sona erecek olması ve Komisyon çalışmalarının sona ermemiş olması nedeniyle;
22.02.2006 tarihli toplantıda, İçtüzüğün 105'inci maddesine istinaden 07.03.2006 tarihinden
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itibaren bir aylık ek süre istenmesine karar verilmiştir. Bu istem üzerine Komisyonun görev
süresi Genel KuruFun 28.02.2006 tarihli 68'inci Birleşiminde, 07.03.2006 tarihinden itibaren
bir ay uzatılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun, Komisyonun görev
süresinin uzatılmasına ilişkin 869 numaralı Kararı, 07.03.2006 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.

Komisyon, çalışmaları süresinde 31 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların yirmi yedisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, biri Van'da, biri Hakkari'de, biri Yüksekova'da, biri
Şemdinli'de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda 43'ü TBMM'de, 34'ü bölgeye yapılan
incelemeler sırasında olmak üzere toplam 77 kişinin bilgisine başvurulmuştur.

4. Komisyonun Çalışmaları Kapsamında Yaptığı Yazışmalar, Elde Ettiği Bilgi ve
Belgeler

07.12.2005 tarihinde Komisyonun Başkanlık Divanı seçimi yapılmış. Aynı tarihli ve 1
sayılı yazımızla seçim sonucu TBMM Başkanlığına bildirilmiştir.

Komisyon Üyelerinin talebi doğrultusunda 07.12.200S tarihli ve 3 sayılı yazımız ile
TBMM Genel Sekreterliğinden 19 uncu Dönem 897 sıra sayılı "Ülkemizin Çeşitli
Yörelerinde işlenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu Raporu", 20 inci
Dönem 301 sıra sayılı "Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta
Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu" ile 532 sıra sayılı "Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birimleri nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu RaponTnun çoğaltılarak Komisyonumuza gönderilmesi
istemiştir. Söz konusu raporlar 31.01.2006 tarihinde TBMM Kanunlar ve Kararlar
Müdürlüğünden alınarak üyelerimizin talebi doğrultusunda çoğaltılarak dağıtılmıştır.

09.12.2005 tarihli ve 6 sayılı yazımızla Adalet ve Kalkınma Partisi Grup
Başk.lığından; bir milletvekilinin, Komisyon'un kurulmasına mesnet teşkil eden önerge
hakkında bilgi vermek üzere görevlendirilmesi istenmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup
Başkanlığının 13.12.2005 tarih ve 4 sayı ile kayda alınan yazısında Manisa Milletvekili
Hüseyin TANRTVERDÎ'nin bilgi vereceği bildirmiştir. Manisa Milletvekili Hüseyin
TANRIVERDİ Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihli toplantısında dinlenmiştir.

09 12.2005 tarihli ve 7 sayılı yazımızla Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığından;
bir millet sekilinin, Komisyon'un kurulmasına mesnet teşkil eden önerge hakkında bilgi
vermek üzere görevlendirilmesi istenmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığının
12.12.2006 tarih ve 3 sayı ile kayda alınan yazısında Eskişehir Milletvekili M. Cevdet
SELVİ'nin bilgi vereceği bildirilmiştir. Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SELVİ
Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihli toplantısında dinlenmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 8 sayılı yazımızla Anavatan Partisi Grup Başkanlığından; bir
milletvekilinin, Komisyon'un kurulmasına mesnet teşkil eden önerge hakkında bilgi vermek
üzere görevlendirilmesi istenmiş, Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca şifahen
görevlendirilen Malatya Milletvekili Süleyman SÂRIBAŞ, Komisyonumuzun 13.12.2005
tarihli toplantısında dinlenmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 9, 10, 11 sayılı yazılarımızla AK Parti, CHP, Anavatan Partisi
Grup Başkanlıklarından Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylarla
ilgili hazırlanan veya hazırlanacak olan raporların birer sureti istenmiştir. Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı 20.12.2005 tarih ve 13 sayı ile kayda alınan yazısında Mersin Milletvekili
Hüseyin GÜLER ve Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'in olay yerinde incelemede
bulunmak üzere görevlendirildiğini, anılan milletvekillerinin Grubu şifahen bilgilendirdiğini
bu konu bir rapor hazırlanmadığını bildirmiştir.
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09.12.2005 tarihli ve 12 sayılı yazımızla, TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığından Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen
olaylarla ilgili raporunun bir sureti istenmiştir. Ayrıca 18.01.2006 tarihli ve 61 sayılı
yazımızla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığından; Diyarbakır ili Kulp
İlçesi Alaca Köyü civarında 1993 yılında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan on bir
vatandaşın akıbetleriyle ilgili hazırlanan rapor da talep edilmiştir. 22.02.2006 tarihli ve 146
sayılı yazımızla söz konusu talepler tekit edilmiştir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığının 13.03.2006 tarih ve 165 sayı ile kayda alman yazısı ekinde
"Hakkari Şemdinli İnceleme Raporu" (19 sayfa) ve "Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Alacaköy
Kepir Bölgesinde Bulunan Toplu Mezar Hakkında Rapor" (15 sayfa) gönderilmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 13 sayılı yazımızla Hakkari Milletvekili Esat CANAN'a
Komisyonun 13.12.2005 tarihinde yapılacak toplantısında bilgisine başvurulacağı bildirilmiş
ancak mazereti nedeniyle 21.12.2005 tarihinde dinlenmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 14 sayılı yazımızla Hakkari Milletvekili Fehmi ÖZTUNÇ'a
Komisyonun 13.12.2005 tarihinde yapılacak toplantısında bilgisine başvurulacağı bildirilmiş
ve söz konusu tarihte dinlenmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 15 sayılı yazımızla Hakkari Milletvekili Mustafa ZEYDAN'a
Komisyonun 13.12.2005 tarihinde yapılacak toplantısında bilgisine başvurulacağı bildirilmiş
ancak 21.12.2005 tarihinde dinlenmiştir.

09.12.2005 tarih ve 16 sayılı yazımızla TBMM Bilgi İşlem Amirliği ve Kütüphane
Müdürlüğünden olayla ilgili Basın taraması yaptırılarak elektronik ortama alınmış halde
Komisyonumuza elden getirtilmiştir.

09.12.2005 tarih ve 17 ve 19 sayılı yazılarımızla İçişleri Bakanlığı ile Adalet
Bakanlığından Komisyonumuzun çalışma süresince Mülkiye Başmüfettişi ile Adalet
Başmüfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talebimize istinaden İçişleri Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığının 13.12.2005 tarih ve 7 sayı ile kayda alman yazısı ve Adalet
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 14.12.2005 tarih ve 9 sayı ile kayda alınan yazısında
görevlendirilen müfettişlerin isimleri bildirilmiş ve müfettişler Komisyonumuzdaki
görevlerine başlamışlardır.

09.12.2005 tarihli ve 18 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığından olayla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin raporu talep edilmiştir. Söz konusu
talebimiz 24.02.2006 tarihli ve 163 sayılı yazımızla tekit edilmiştir. İçişleri Bakanlığının
08.03.2006 tarih ve 156 sayı ile kaydedilen 304 sayfalık yazısı ekinde Mülkiye
Müfettişlerinin raporu Komisyonumuza gönderilmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 20 sayılı yazımızla Adalet Bakanlığından; Hakkari Merkez,
Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili hazırlanan veya hazırlanacak olan
raporun bir sureti istenmiş, Adalet Bakanlığı'nın (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 04.01.2006
tarih ve 28 sayı ile kayda alman yazısında Hakan Merkez ve Yüksekova İlçelerinde
meydana gelen olaylara ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden bir
soruşturmanın olmadığı bildirilmiştir.

09.12.2005 tarihli ve 21 sayılı yazımızla Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından
Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili hazırlanan veya
hazırlanacak olan rapor talep edilmiş, 26.12.2005 tarih ve 18 sayı ile kayda alman yazıda
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı
Komisyonumuza bildirilmiştir.

13.12.2005 tarihli ve 23 sayılı yazımızla RTÜK Başkanlığından Şemdinli ve
Yüksekova'da meydana gelen olaylar hakkında haber ajanslannca yayınlanan görüntülere ait
video bantları talep edilmiş, RTÜK Başkanlığının 20.12.2005 tarih ve 11 sayı ile kayda
alınan yazısı ekinde bu konudaki görüntüleri içeren 7 adet video bandı Komisyonumuza
gönderilmiştir.
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14.12.2005 tarih ve 25, 26 ve 27 sayılı yazılarımızla Yüksekova, Şemdinli ve Hakkari
Cumhuriyet Başsavcılıklarından; Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen
bombalama olayları ile ilgili olarak başlatılan hazırlık evrakının, dava açılmış ise mahkeme
dosyalarının birer suretleri talep edilmiştir. Adalet Bakanlığının 26.01.2006 tarih ve 42 sayı
ile kayda alman yazısı ekinde soruşturma evrakı fezlekeleri, kolluk yazı ve olay yeri tespit
tutanakları 1 klasör (244 sayfa) halinde gönderilmiştir.

14.12.2005 tarihli ve 28 sayılı yazımızla Emniyet Genel Müdürlüğünden; 01.06.2005
tarihinden itibaren Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen terör
olaylarına ilişkin belge ve bilgilerin tasdikli birer sureti ile varsa CD veya disketleri talep
edilmiş, 15.12.2005 tarihli ve 32 sayılı yazımızla, 14.12.2005 tarihli ve 28 sayılı yazımızda
belirtilenlere ek olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden; Hakkari Merkez, Yüksekova ve
Şemdinli'de meydana gelen olaylarda ele geçen silah, mühimmat ve bombaların cinsi, menşei
ve miktarları, Hakkari Valiliği İl Emniyet Komisyonunca alınan kararlar ve vukuat raporları
ile Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü veya Genel Müdürlük İstihbarat Daire Başkanlığınca
düzenlenen istihbarat raporları ve değerlendirme raporlarının birer suretleri ile varsa CD ve
disketleri istenmiş, Emniyet Gen. Müd. Terörle Mücadele Daire Bşk.lığının 28.12.2005 tarih
ve 19 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli
İlçelerinde meydana gelen olaylara ilişkin istihbarat raporları ile ilgili 1 Dosya ve 5 Klasörden
oluşan belge ve bilgiler gönderilmiştir.

15.12.2005 tarihli ve 29 sayılı yazımızla TBMM Satınalma Komisyonu
Başkanlığından Timur SAHAN tararından yazılmış bulunan "İtirafçı" isimli kitap talep
edilmiş ve söz konusu kitap elden temin edilerek Komisyon üyeleri ve uzmanlarınca
incelenmiştir.

15.12.2005 tarihli ve 30 sayılı yazımızla Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından;
Susurluk olayı ile ilgili rapor veya raporların tasdikli birer suretleri ile varsa CD veya
disketleri istenmiş, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 26.12.2005 tarih ve 17 sayı ile
kayda alınan yazısı ekinde Susurluk raporu ve ekleri (167 sayfa) gönderilmiştir.

15.12.2005 tarihli ve 31 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığından; Hakkari
Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen faili meçhul veya faili belli tüm
bombalama olaylarına ilişkin belge ve bilgilerin, ele geçen silah, mühimmat ve bombaların
cinsi, menşei, adetinin, yine anılan olaylar ile ilgili Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
nezdinde düzenlenen istihbarat raporları ve değerlendirme raporlarının birer suretleri ile varsa
CD veya disketleri talep edilmiş, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının
21.12.2005 tarih ve 16 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde bu konuya ait 1 dosyadan oluşan
belge ve bilge gönderilmiştir.

15.12.2005 tarihli ve 33 sayılı yazımızla Başkanlık MİT Müsteşarlığından; Hakkari
Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olayların öncesi ve sonrasında
düzenlenen istihbarat raporlan ve değerlendirme raporlarının tasdikli birer suretleri ile varsa
CD veya disketleri istenmiş, Başbakanlık MİT Müsteşarlığının 20.12.2005 tarih ve 12 sayı ile
kayda alınan yazılan ekinde 5 sayfadan oluşan bilgi notu ve silahlı eylem çizelgesi
gönderilmiştir.

23.12.2005 tarihli ve 39 sayılı yazımızla; Tokat Valisi Erdoğan GÜRBÜZ Komisyon
toplantısında bilgilerine başvurulmak üzere 28.12.2005 tarihli toplantıya davet edilmiş ve aynı
tarihli toplantıda dinlenmiştir.

23.12.2005 tarihli ve 40 sayılı yazımızla; Karabük Ovacık Kaymakam Vekili Mustafa
Cihan FESLİHAN Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 28.12.2005 tarihli toplantıya
davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

23.12.2005 tarihli ve 41 sayılı yazımızla; Emniyet Genel Müd. Terörle Müc. Dai.
Bşk. Selim AKYILDIZ Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 28.12.2005 tarihli
toplantıya davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.
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26.12.2005 tarihli ve 43 sayılı yazımızla Cihan Haber Ajansından; 09.10 Kasım 2005
tarihinde Şemdinli'de meydana gelen olayların ham görüntüleri istenmiştir. Yazımıza cevap
gelmedi.

26.12.2005 tarihli ve 44 sayılı yazımızla thlas Haber Ajansından; 09.10 Kasım 2005
tarihinde Şemdinli'de meydana gelen olayların ham görüntüleri istenmiş, İhlas Haber
Ajansının 30.12.2005 tarih ve 24 sayı ile kayda alınan ve 1 banttan oluşan TV Çekim bantı
gönderilmiştir.

26.12.2005 tarihli ve 45 sayılı yazımızla Doğan Haber Ajansından; 09.10 Kasım 2005
tarihinde Şemdinli'de meydana gelen olayların ham görüntüleri istenmiş, Doğan Haber
Ajansının 02.01.2006 tarih ve 27 sayı ile kayda alınan ve 2 CD ilel Video Banttan oluşan;
olayların ham görüntülerine ait bantlar gönderilmiştir.

30.12.2005 tarihli ve 46 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından; Hakkari Merkez,
Yüksekova ve Şemdinli'deki olaylarla ilgili hazırlanan raporlar istenilmiştir. Emniyet Genel
Müdürlüğünün 29.01.2006 tarih ve 29 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 46 sayfa halinde
söz konusu rapor gönderilmiştir.

30.12.2005 tarihli ve 47, 48, 49, 50, 51 sayılı yazılarımızla sırasıyla Emniyet
Müdürleri Müslüm SAYLİ, Mahmut YAZICI, Mehmet Tamer VURAL, Ayhan FALAKALI
ve Hakan KIRMACI'nın Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 05.01.2006 tarihli
toplantıya davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

30.12.2005 tarihli ve 52 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden; Hakkari Merkez,
Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili raporlar istenmiş, Hakkari
Valiliğinin 30.01.2006 tarih ve 46 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 2 klasörden oluşan
belge ve bilgiler gönderilmiştir.

05.01.2006 tarihli ve 56 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığından; Astsubay
Ali KAYA ve özcan İLDENİZ haklarındaki bilgi ve belgeler istenilmiş, Jandarma Genel
Komutanlığının 24.01.2006 tarih ve 36 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 1 dosyadan
oluşan Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ haklarında bilgi ve belgeler
yollanmıştır.

18.01.2006 tarihli ve 60 sayılı yazımızla Başbakanlık Teftiş Kurulu Bşk.lığından;
Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak hazırlanan
raporun tam nüshası talep edilmiş, Başbakanlık Müsteşarlığının 27.01.2006 tarih ve 44 sayı
ile kayda alınan yazılarında söz konusu inceleme notunun tek nüsha olduğu, raporda eksik
olmadığı belirtilmiştir.

18.01.2006 tarihli ve 62 sayılı yazımızla; Ali İhsan KAYA Komisyon'da bilgilerine
başvurulmak üzere 26.01.2006 tarihli toplantıya davet edilmiş ve aym tarihli toplantıda
dinlenmiştir.

18.01.2006 tarihli ve 63 sayılı yazımızla; Mehmet Ali ALTINDAĞ Komisyon'da
bilgilerine başvurulmak üzere 25.01.2006 tarihli toplantıya davet edilmiş ve aynı tarihli
toplantıda dinlenmiştir. Mehmet Ali ALTINDAĞ daha önce Komisyona müracaat ederek
dinlenmesini talep etmişti.

18.01.2006 tarihli ve 64 sayılı yazımızla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından; Tanju
ÇAVÜŞ'a ait hazırlık soruşturması dosyasının ve iddianamenin dizi pusulasına bağlı ve
onaylı bir sureti istenmiş, Adalet Bakanlığının 13.02.2006 tarih ve 72 sayı ile kayda alman
yazılan ekinde 5 sayfadan oluşan Tanju Çavuş hakkındaki iddianame örneği gönderilmiştir.

20.01.2006 tarihli ve 66 sayılı yazımızla Dışişleri Bakanlığından; son on yılda Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde terör eylemleri nedeniyle meydana gelen faili meçhul
olarak değerlendirilip Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan başvuruların hangi olaya
münhasır olarak, kim tarafından hangi tarihte yapıldığı ile ödenen tazminat miktan liste
halinde istenmiş, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi İnsan Haklan Gen.Müd.Yardımcılığının
31.01.2006 tarih ve 49 sayı ile kayda alınan ve 2 sayfadan oluşan yazıları ekinde doğu ve
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güneydoğu kaynaklı başvurular hakkında AÎHM'nin yaşara hakkının ihlaline hükmettiği
kararlarına ilişkin bilgi gönderilmiştir.

20.01.2006 tarihli ve 67 sayılı yazımızla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış
İlişkiler Gen. Müdürlüğünden; son on yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde
törer eylemleri nedeniyle meydana gelen faili meçhul olayların ayrıntılı istatistiki bilgilerinin
hangi olaya münhasır olarak ve hangi tarihte yapıldığı da açıklanarak liste halinde istenmiş,
22.02.2006 tarihli ve 154 sayılı yazımızla istemimiz tekit edilmiştir. Adalet Bakanlığı
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Gen. Müdürlüğünün 28.02.2006 tarih ve 139 sayı ile
kayda alman ve 104 sayfadan oluşan yazılan ekinde son on yılda Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde terör eylemleri ile ilgili faili meçhul olayların ayrıntılı istatistiki listesi
ve gerekli bilgiler gönderilmiştir.

20.01.2006 tarihli ve 68 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından; Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerimizde terör eylemleri nedeniyle meydana gelen faili meçhul olayları
gösterir ayrıntılı istatistik raporlarının Emniyet Gen.Müd.lüğü ve Jandarma Gen.Kom.lığının
ilgili birimlerinden temin edilerek Komisyona ulaştırılması istenmiş, İçişleri Bakanlığının
06.02.2006 tarih ve 56 sayı ile kayda alınan ve 2 sayfadan oluşan (Emniyet Gen.Müd.lüğü),
13.02.2006 tarih ve 56 sayı ile kayda alınan yazıları ekinde faili meçhul cinayetlerle ilgili
istatistiklere ilişkin bilgi ve belge gönderilmiştir.

26.01.2006 tarihli ve 71 sayılı yazımızla Hakkari İl Jandarma Komutanlığından;
Hakkari'de meydana gelen olayların failleri ve mağdurları hakkında bilgi istenmiştir. Hakkari
îl Jandarma Komutanlığının 13.02.2006 tarih ve 78 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde
istenen bilgiler 59 sayfa halinde gönderilmiştir.

26.01.2006 tarihli ve 72 sayılı yazımızla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden;
Hakkari'de meydana gelen olaylar kapsamında bazı şahıslar hakkında arşiv kayıtlan ve
istihbari bilgi istenmiş, Hakkari Valiliğinin 10.02.2006 tarih ve 70 sayı ile kayda alınan
yazılarmdayapılan arşiv tetkikinde ulaşılan bilgiler gönderilmiştir.

26.01.2006 tarihli ve 73 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğünden; Ali Kaya, Özcan İldeniz'in üçüncü dereceye kadar kan ve sihri
hısımlarına ait vukuatlı nüfus kayıtlan istenmiş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğünün 27.01.2006 tarih ve 43 sayı ile kayda alınan 65 sayfadan oluşan yazılan
ekinde Ali KAYA, Özcan İLDENİZ VE ilgili kişilerin nüfus kayıt örnekleri gönderilmiştir.

26.01.2006 tarihli ve 75 sayılı yazımızla; Ali İhsan KAYA Komisyon'da bilgilerine
başvurulmak üzere 26.01.2006 tarihli toplantıya davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda
dinlenmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 77 sayılı yazımızda Başbakanlık Milli İstihbaratı Teşkilatı
Müsteşarlığından; hazırlanan güncel raporlar ile kullanılan silah ve sair mühimmatın ülkelere
göre mukayeseli dağılımı ile örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini belirten
bilgi ve belgeler istenmiştir. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 07.02.2006
tarih ve 57 sayı ile kayda alınan yazı ekinde 2 sayfalık bilgi notu gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 78 sayılı yazımızla Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinden; hazırlanan güncel raporlar ile kullanılan silah ve sair mühimmatın ülkelere
göre mukayeseli dağılımı ile örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini belirten
bilgi ve belgeler istenmiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 03.02.2006 tarih ve 54
sayı ile kayda alınan 1 sayfalık yazılarında Hakkari Merkez, Yüksekova, Şemdinli İlçesinde
meydana gelen olaylan araştırmak için kendilerine görev tevdi edilmediğine ilişkin bilgi
gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 79 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından; hazırlanan güncel
raporlar ile kullanılan silah ve sair mühimmatın ülkelere göre mukayeseli dağılımı ile
örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerim belirten bilgi ve belgeler istenmiş,
İçişleri Bakanlığının 13.02.2006 tarih ve 73 sayı ile kayda alman 1 klasörden oluşan
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yazılannda Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylar ile ilgili bilgi
ve belgeler gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 80 sayılı yazımızla Genel Kurmay Başkanlığından; hazırlanan
güncel raporlar ile kullanılan silah ve sair mühimmatın ülkelere göre mukayeseli dağılımı ile
örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini belirten bilgi ve belgelerin istenmiş,
Genel Kurmay Başkanlığının 03.03.2006 tarih ve 144 sayı ile kayda alınan 9 sayfalık yazılan
ekinde terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin rolü ve bu kapsamda yürütülen
faaliyetler ile ilgili bilgi verilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 81 sayılı yazımızla, Kara Kuvvetleri Komutanlığından; 3. Dağ
Komando Taburunda Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ'un göreve başlayış tarihi, aldığı kurslar,
görev yerleri, adli ve idari soruşturma geçirip geçirmediği ile sonuçlan, cezalar ve ödüller ile
vukuatlı nüfus kaydı istenmiştir. 22.02.2006 tarihli ve 153 sayılı yazımızla istemimiz tekit
edildi. Genelkurmay Başkanlığının 24.03.2006 tarih ve 189 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde
60 sayfa halinde talep edilen bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 82 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığından;
Astsubay Ali KAYA ile Özcan ÎLDENÎZ'in 1994 yılından itibaren mal beyanlan ile Yüzbaşı
Coşkun BAY AR'in şimdiki görev yeri ve unvanının tesbiti istenmiş; İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığının 20.02.2006 tarih ve 103 sayı ile kayda alınan yazılarında Mal
Bildirimleri gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 83 sayılı yazımızla Başbakanlık Makamından; Türkiye'de
özelde doğu ve güneydoğu ile Hakkari bölgesinde terör olaylannın önlenmesi için yapılan
çalışmalar ile terör örgütünce kullanılan mühimmatla ilgili bilgi istenmiş, Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığının 14.02.2006 tarih ve 83 sayı ile kayda alınan ve 8 klasörden oluşan
yazılan ekinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen terör olaylan ile ilgili
doküman gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 84 sayılı yazımızla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanlığından; Banka ve Finans Kuruluşlarının Genel Müdürlüklerinin yazışma
adresleri istenmiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığının 02.02.2006
tarih ve 51 sayı ile kayda alman ve 3 sayfadan oluşan yazılarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren
banka ve finans kuruluşlarının adı, yazışma adresi, telefon ve faks numaralanna ilişkin liste
gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 85 sayılı yazımızla Adalet Bakanlığından; Van Cumhuriyet
Başsavcılığının dava evrakını Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesinin gizlilik kararma binaen
göndermemesi üzerine dosya Bakanlıktan istenmiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığının
06.03.2006 tarih ve 147 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 100 sayfadan oluşan soruşturma
dosyasının örneği e-posta ile gönderilmiştir. Van Cumhuriyet Başsavcılığının 13.03.2006
tarih ve 167 sayı ile kayda alınan yazılan ile durum teyit edilmiştir. Van Cumhuriyet
Başsavcılığının 20.03.2006 tarih ve 180 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 2 adet klasör
(680 sayfa) ve CD gönderilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 86 sayılı yazımızla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından;
Fethi ÎPEK'le ilgili dava dosyası ve bununla bağlantılı Ali KAYA hakkında rüşvet almak ve
Yüzbaşı Coşkun BAY AR vekillerinin şikayetine ilişkin hazırlık evrakı istenmiş, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığının 07.02.2006 tarih ve 59 sayı ile kayda alınan faksta istenen
evrakın gönderildiği bildirilmiş, 10.02.2006 tarih ve 67 sayı ile kayda alınan 2 Klasör 1
Dosyadan oluşan yazıları Fethi İPEK ve Engin KARADAĞ haklarındaki bilgi ve belgelerin
aslı gönderilmiştir. Söz konusu evraktan Engin KARADAĞ'in ifade ve karar sureti (1 Dosya,
98 sayfa) dışındakiler, 21.02.2006 tarihli ve 149 sayılı yazımızla Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığına iade edilmiştir.

27.01.2006 tarihli ve 87 sayılı yazımızla; Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin
ASLAN'ın Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 31.01.2006 tarihli toplantıya davet
edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.
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27.01.2006 tahhli ve 88 sayılı yazımızla Polis Memuru Ramazan YAKA'ya,
27.01.2006 tarihli ve 89 sayılı yazımızla Çal Kaymakamına söz konusu şahsın Komisyon'da
bilgilerine başvurulmak üzere 31.01.2006 tarihli toplantıda hazır bulundurulmasının
sağlanması bildirilmiş, ancak 30.01.2006 tarih ve 47 sayı ile kayda alınan yazıda hastalığı
nedeniyle raporlu olduğu ve toplantıya katılamayacağı bildirilmiştir. Ayrıca Çal
Kaymakamlığının 08.02.2006 tarih ve 63 sayı ile kayda alınan yazılarında ilgiliye durumun
tebliğ edildiği bildirilmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 91 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından; 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanununun 11 /d maddesi gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin protokol
istenmiştir. Yazımıza cevap gelmedi

31.01.2006 tarihli ve 92 sayılı yazımızla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından; çeşitli
olaylarla ilgili soruşturma veya dava dosyalan ayrıca 08.02.2006 tarihli ve 126 sayılı
yazımızla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından; bomba uzmanının ekspertiz raporu
istenmiştir. Adalet Bakanlığının 24.02.2006 tarih ve 132 sayı ile kayda alınan iki yazımıza
cevabi yazısında soruşturmalarla ilgili 4 klasörden oluşan 1455 sayfalık evrak fotokopileri
gönderilmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 93 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet Başsavcılığından; Çeşitli
olaylarla ilgili soruşturma veya dava dosyaları istenmiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığının
20.02.2006 tarih ve 101 sayı, 27.02.2006 tarih ve 134 sayı ile kayda alman yazıları eklerinde
21 dosyadan müteşekkil (865 sayfa) 08.03.2006 tarih ve 157 sayı ile kayda alınan yazıları
eklerinde 1 dosyadan müteşekkil (15 sayfa) Şemdinli, Hakkari ve Yüksekova'da meydana
gelen olaylarla ilgili belge gönderilmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 94 sayılı yazımızla Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığından;
Fethi İPEK ile ilgili dava dosyası, Üst Çavuş Ali KAYA ile ilgili iddialar, Yüzbaşı Coşkun
BAY AR ile ilgili soruşturma, Abdulkadir AYGAN ile ilgili soruşturma dosyaları istenmiştir.
22.02.2006 tarihli ve 152 sayılı yazımızla istemimiz tekit edilmiştir. Ayrıca 06.02.2006 tarihli
ve 117 sayılı yazımızla Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığından; Ahmet DEMİR ve Astsubay
Ali KAYA ile ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığının
13.03.2006 tarih ve 164 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde her iki yazımıza cevaben söz
konusu bilgi ve belgeler 2 klasör, 807 sayfa halinde gönderilmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 96 sayılı yazımızla Genelkurmay Başkanlığından EMASYA
Direktifi'nin bir sureti istenmiş, Genelkurmay Başkanlığının 07.02.2006 tarih ve 60 sayı ile
kayda alman yazılan ekinde 1 dosya halinde EMASYA Direktifi iade talepli olarak
gönderilmiş, Direktif, incelendikten sonra anılan talep doğrultusunda 13.03.2006 tarihli ve
190 sayılı yazımızla iade edilmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 98 sayılı yazımızla; Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkam
Kutlu SAVAŞ, Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 02.02.2006 tarihli toplantıya
davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

31.01.2006 tarihli ve 99 sayılı yazımızla; Emniyet Gen.Müd.lüğü İstihbarat Daire
Başkanı Sabri UZUN, Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 02.02.2006 tarihli
toplantıya davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 100 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığından;
Astsubay Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ haklarında bazı bilgi ve belgeler ile ödül
verilmesine ilişkin mevzuatı istenmiş, Jandarma Genel Komutanlığının 21.02.2006 tarih ve
104 sayı ile kayda alınan 1 dosyadan oluşan yazılan ekinde Ali KAYA ve özcan ÎLDENİZ'e
verilen ödül belgeleriyle ilgili bilgi ve belge gönderilmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 101 sayılı yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden;
Ali KAYA ile özcan İLDENİZ'in ve yakınlarının gayrimenkul hareketlerini gösterir bilgi ve
belgeleri CD formatında istenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.02.2006
tarih ve 100 sayı ile kayda alman yazılarında yazımızın gerekli araştırma yapılmak üzere
Bölge Müdürlüklerine gönderildiği ve gelen cevabın Komisyon'a iletileceği bildirilmiştir.
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Bursa Nilüfer Tapu Sicil Müdürlüğünün 27.02.2006 tarih ve 137 sayı ile kayda alınan yazılan
eklerinde bir kişinin tapu kaydı 6 sayfa halinde gönderilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğünün 13.03.2006 tarih ve 163 sayı ile kayda alınan yazısı
ekinde iki kişinin tapu kaydı 3 sayfa halinde gönderilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü XXI. Bölge Müdürlüğünün 20.03.2006 tarih ve 184 sayı ile kayda alınan
yazısında adı geçen şahıslar hakkında gayrimenkul kaydına rastlanmadığı belirtilmiştir. Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünün 20.03.2006 tarih ve 185 sayı ile
kayda alınan faks yazısı ekinde Uç kişinin tapu kaydı 3 sayfa halinde gönderilmiştir. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğünün 06.04.2006 tarih ve 214 sayı ile kayda
alınan yazısı ekinde bir kişinin tapu kaydı 2 sayfa halinde gönderilmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 103 sayılı dağıtımlı yazımızla banka ve fınans kuruluşlarından
(Toplam 48 kuruluş) Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile akrabalarına ait hesap ve hesap
hareketlerine ilişkin bilgi istenmiştir. Diler Bank'ın 09.02.2006 tarih ve 65 sayı ile kayda
alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Deniz Bank'ın 13.02.2006
tarih ve 74 sayı ile kayda alınan 20 sayfalık yazısında tespit edilen hesaplara ait bilgiler
gönderilmiştir. Banca di Roma'nın 13.02.2006 tarih ve 75 sayı ile kayda alınan yazısında
istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. OYAK BANK'ın 13.02.2006 tarih ve 76
sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilginin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'un 73 ve
159'uncu maddeleri ve TBMM İçtüzüğünün 105'inei maddesi gereği gönderilemeyeceği
belirtilmiştir. Habib Bank Limited'in 13.02.2006 tarih ve 77 sayı ile kayda alınan yazısında
istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. WestLB'nin 14.02.2006 tarih ve 82 sayı ile
kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. JPMorgan'ın
14.02.2006 tarih ve 85 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı
belirtilmiştir. CALYON Bank Türk A.Ş'nin 15.02.2006 tarih ve 87 sayı ile kayda alınan
yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Şekerbank'ın 16.02.2006 tarih ve
88 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Alternatifbank A.Ş.'nin 16.02.2006 tarih ve 90 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu
bilginin 5411 sayılı Bankalar Kanunu gereği gönderilemeyeceği belirtilmiştir. CITIBANK'ın
16.02.2006 tarih ve 91 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde tespit edilen hesapların ekstreleri
247 sayfa halinde gönderilmiştir. BANK MELLAT'ın 17.02.2006 tarih ve 93 sayı ile kayda
alman yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Kuveyt Türk'ün 17.02.2006
tarih ve 94 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Adabank'ın 17.02.2006 tarih ve 95 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye
rastlanmadığı belirtilmiş ancak isim benzerliği olan kapalı hesaplara ait rastlanan bilgi 5 sayfa
halinde gönderilmiştir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin 20.02.2006 tarih ve 96 sayı ile kayda
alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Çahkbank'ın 20.02.2006
tarih ve 97 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Asya Katılım Bankası A.Ş'nin 20.02.2006 tarih ve 98 sayı ile kayda alman yazısında adi
geçen şahıslardan birine ait tespit edilen hesap ekstreleri 14 sayfa ve 1 disket halende
gönderilmiştir. HSBC Bank A.Ş'nin 20.02.2006 tarih ve 102 sayı ile kayda alınan yazısında
rastlanan hesap ekstreleri 1 sayfa ve halinde gönderilmiştir. Turkısh Bank A.Ş'nin
21.02.2006 tarih ve 105 sayı ile kayda alınan yazısında adı geçen şahıslarla isim benzerliği
olanların bazılarının açık hesaplarının olduğu belirtilmekle yetinmiştir. TAIB Yatırım Bank
A.Ş.'nin 21.02.2006 tarih ve 106 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye
rastlanmadığı belirtilmiştir. Arap Türk Bankası'nın 21.02.2006 tarih ve 107 sayı ile kayda
alman yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir, nurol Bank'ın 21.02.2006
tarih ve 108 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Yapı ve Kredi Bankasının 21.02.2006 tarih ve 109 sayı ile kayda alınan yazısında tespit edilen
hesapların hesap hareketleri 237 sayfa halinde gönderilmiştir. Tekstilbank'ın 21.02.2006 tarih
ve 110 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Türkiye Finans'ın 21.02.2006 tarih ve 112 sayı ile kayda alınan yazısında bir kişinin hesabına
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ilişkin 9 sayfalık bilgi gönderilmiştir. FORTIS Bank A.Ş.'nin 22.02.2006 tarih ve 117 sayı ile
kayda alınan yazısı ekinde hesap kaydına rastlananlara ait döküm 13 sayfa ve 1 disket halinde
gönderilmiştir. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 22.02.2006 tarih ve 118 sayı ile
kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Tat Yatırım Bankası
A.Ş.'nin 23.02.2006 tarih ve 122 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye
rastlanmadığı belirtilmiştir. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 23.02.2006 tarih ve 124
sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. ABN
AMBRO Bank N.V.'nin 23.02.2006 tarih ve 125 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu
bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. HALKBANK'ın 23.02.2006 tarih ve 126 sayı ile kayda
alınan yazısında istem konusu bilginin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'un 73 ve 159'uncu
maddeleri ve TBMM İçtüzüğünün 105'inci maddesi gereği gönderilemeyeceği belirtilmiştir.
Finansbank'ın 24.02.2006 tarih ve 128 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde hesapları bulunan
gerçek kişilere ait hesap bildirim tablosu ve hareket gören hesaplara ait hesap ekstreleri 30
sayfa ve 1 CD halinde gönderilmiştir. Deutsche Bank'ın 24.02.2006 tarih ve 129 sayı ile
kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. Birleşik Fon Bankası
A.Ş.'nin 24.02.2006 tarih ve 130 sayı ile kayda alınan yazısında tespit edilen hesaplara ait
bilgiler 79 sayfa halinde gönderilmiştir. Türkiye îş Bankası A.Ş.'nin 27.02.2006 tarih ve 133
sayı ile kayda alınan yazısı ekinde söz konusu hesapların ekstreleri 569 sayfa halinde ve CD
ortamında gönderilmiştir. ANADOLUBANK'ın 27.02.2006 tarih ve 135 sayı ile kayda alman
yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. PEKİN & PEKÎN'in 27.02.2006
tarih ve 136 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir.
Garanti Bankası A.Ş.'nin 28.02.2006 tarih ve 141 sayı ile kayda alınan yazısında istem
konusu bilginin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 ve 159'uncu maddeleri gereği
gönderilemeyeceği belirtilmiştir. AKBANK'ın 06.03.2006 tarih ve 148 sayı ile kayda alınan
yazısında istem konusu bilginin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'un 73 ve 159'uncu maddeleri
ve TBMM İçtüzüğünün 105'inci maddesi gereği gönderilemeyeceği belirtilmiştir,
bankpozitif in 07.03.2006 tarih ve 155 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu bilgiye
rastlanmadığı belirtilmiştir. GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 10.03.2006 tarih ve 161 sayı ile
kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. T. Vakıflar Bankası
A.Ş.'nin 13.03.2006 tarih ve 166 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde tespit edilen hesaplar ve
gerçekleşen hesap hareketlerini gösterir ekstreler 1 klasör halinde gönderilmiştir. Ziraat
Bankası A.Ş.'nin 13.03.2006 tarih ve 170 sayı ile kayda alman yazısında istem konusu
bilginin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 ve 159'uncu maddeleri ve TBMM
İçtüzüğünün 105'inci maddesi gereği gönderilemeyeceği belirtilmiştir. Koçbank'ın
15.03.2006 tarih ve 178 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde tespit edilen hesap ve ekstre
bilgileri 43 sayfa ve 1 CD halinde gönderilmiştir. BANKEUROPA'nın 29.03.2006 tarih ve
193 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye rastlanmadığı belirtilmiştir. MNG
Bank'ın 29.03.2006 tarih ve 194 sayı ile kayda alınan yazısında istem konusu bilgiye
rastlanmadığı belirtilmiştir. Tekfenbank'ın 05.04.2006 tarih ve 208 sayı ile kayda alman
yazısında TBMM İçtüzüğünün 105'inci maddesine göre istenen bilgilerin verilemeyeceği
belirtilmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 104 sayılı yazımızla Emniyet Genel Müdürlüğünden; Ali KAYA
ve özcan İLDENİZ ile ilgili trafik ve tescil kayıtlan istenmiş, 21.02.2006 tarih ve 111 sayı ile
kayda alınan yazılan ekinde adı geçen şahıslar adına kayıtlı olduğu tespit edilen motorlu
araçlara ait bir disket ve 3 sayfadan oluşan bilgiler gönderilmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 105 sayılı yazımızla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğünden; Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile isimleri bildirilen diğer kişilerin
1994-2006 yıllan, arası menkul kıymet hareketleri istenmiştir. İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.'nin, 23.02.2006 tarih ve 123 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde hisse senedi
hareket bilgisine rastlanan şahıslara ait ekstreler 23 sayfa halinde gönderilmiştir. 24.03.2006
tarih ve 187 sayı ile kayda alman yazılan ekinde söz konusu ekstrelerin disketi gönderilmiştir.
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02.02.2006 tarihli ve 106, 107, 108, 109, 110 sayılı yazılarımızla; sırasıyla Hakkari
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil BAĞCI, Hakkari İl Emniyet
Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKÎNKILIÇ, Hakkari ti Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULOĞLU, Hakkari îl Emniyet Müdürü Yaşar
AĞDERE Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 07.02.2006 tarihli toplantıya davet
edilmişlerdir. 06.02.2006 tarih ve 55 sayı ile kayda alınan söz konusu kişilere ait 5 adet
mazeret dilekçesi (faks) üzerine adı geçenlerin 21.02.2006 tarihli toplantıda dinlenmelerine
karar verilmiştir. Bunun üzerine Hakkari Valiliğine yazılan 13.02.2006 tarihli ve 136, 137,
138, 139, 140 sayılı yazılarımızla anılan kişilerin 21.02.2006 tarihli toplantıda hazır
bulundurulmaları istenmiş ve ilgililer bu tarihte dinlenmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 111 sayılı yazımızla; Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Harun
AYIK'ın Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 07.02.2006 tarihli toplantıya davet
edilmesi istenmiş, hava muhalefeti sebebiyle toplantıya katılma imkanı bulunmayan Harun
AYIK'm 21.02.2006 tarihli toplantıya davet edilmesi Adalet Bakanlığından 13.02.2006 tarihli
ve 135 sayılı yazımızla talep edilmiş, 21.02.2006 tarihli toplantıda dinlenmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 112 sayılı yazımızla; Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı
Başkanlığından Hakkari MİT Bölge Müdürünün Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere
07.02.2006 tarihli toplantıda hazır bulundurulması istenmiş, aynı tarihli toplantıda
dinlenmiştir.

02.02.2006 tarihli ve 113 sayılı yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; Ali
KAYA'nın ve özcan İLDENİZ'in kooperatif üyeliklerinin bulunup bulunmadığının tespiti
istenmiş; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.02.2006 tarih ve 119 sayı ile kayda alman yazılan
ekinde 5 sayfadan oluşan Osman AKKUŞ ve Salih DEDEBAŞ'ın kooperatif hisselerine
ilişkin bilgi gönderilmiştir.

06.02.2006 tarih ve 114 sayılı yazımızla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından;
Bayram KANAT'ın kaçırılması ve Ahmet DEMİR'in kaçırılma olayını planlamasıyla ilgili
bilgi istenmiş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 27.02.2006 tarih ve 138 sayı ile kayda
alınan yazılarında 1 görevsizlik karar sureti ile 1 yetkisizlik karar suretinden müteşekkil
Muhsin GÜL ve Ali KAYA ile ilgili bilgi ve belge gönderilmiştir.

06.02.2006 tarihli ve 115 sayılı yazımızla Emniyet Genel Müd.lüğü İstihbarat Daire
Bşk.lığından; Seferi YILMAZ isimli şahısın örgütsel faaliyetleri ile Ali KAYA, özcan
İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'e ait iletişim tespiti dökümleri istenmiş, istemimiz 28.02.2006
tarihli ve 164 sayılı yazımızla tekit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 24.03.2006
tarihli ve 188 sayılı 4 sayfalık yazılarında talep edilen konuya ilişkin hazırlanan bilgi
gönderilmiştir.

06.02.2006 tarihli ve 118 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet Başsavcılığından; Hamit
KURT hakkındaki bilgi ve belge istenmiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığının 13.02.2006 tarih
ve 81 sayı ile kayıt altına alınan yazıları ekinde 1 dosya (210 sayfa) halinde şüpheli Hamit
KURT hakkında bilgi ve belge gönderilmiştir.

06.02.2006 tarihli ve 119 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığından; Ali
KAYA ve özcan İLDENİZ'in 1994-2006 yılları arasında aldıkları maaş, yolluk, ödül ve tüm
gelirlerin dökümü istenmiş, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 17.02.2006
tarih ve 92 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde 1 dosyadan oluşan Ali KAYA ve Özcan
İLDENİZ'in maaş gelir tablosu, nakdi tazminat ve ödül listesi, terör olaylarının illere göre
dağılımı ve terör olayları zayiat durumunu gösterir bilgi ve belge gönderilmiştir.

06.02.2006 tarih ve 121 sayılı yazımızla Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığından;
Seferi YILMAZ'a gelen kargo ile ilgili mahkeme kayıtlan olup olmadığı yönünde bilgi ve
belgeler istenmiş, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının 07.02.2006 tarih ve 58 sayı ile kayda
alınan faks yazısında Sefer YILMAZ'a gelen kargo ile ilgili mahkeme karannın olmadığı
bildirilmiştir. 17.03.2006 tarih ve 179 sayı ile kayda alman yazıda faks teyit edilmiştir.
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06.02.2006 tarihli ve 122 sayılı yazımızla Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünden;
Seferi YILMAZ hakkında herhangi bir arşiv olu olmadığı hakkında bilgi istenmiştir. Şemdinli
İlçe Emniyet Müdürlüğünün 13.02.2006 tarih ve 79 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde (64
sayfa halinde) arşiv belgeleri gönderilmiştir.

06.02.2006 tarihli ve 123 sayılı yazımızla Emniyet Genel Müdürlüğünden; 01.06.2005
tarihinden bu güne kadar doğu ve güneydoğu illerinde meydana gelen terör ve bombalama
eylemlerine ilişkin bilgi ve belgeler CD veya disket ortamında istenmiş, İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğünün 15.02.2006 tarih ve 86 sayı ile kayda alınan 5 sayfa 1 disketten
oluşan yazılan ekinde 01.06.2005 tarihinden bugüne kadar doğu ve güneydoğu illerinde
meydana gelen terör ve bombalama olaylarına ilişkin bilgi gönderilmiştir.

06.02.2006 tarihli ve 124 sayılı yazımızla Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünden;
Seferi YILMAZ isimli şahsın İlçe Emniyet Müdürlüğünce herhangi bir arşiv ve istihbari
kaydının olup olmadığı, ilçe merkezine giriş çıkış yapan araç ve kişilere ilişkin uygulamalar,
ilçe merkezinde önleyici zabıta hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde sağlandığı, Yüksekova'da
15.09.2005 tarihli patlamadan sonra yeni bir patlama olup olmadığı ile bomba bulunup
bulunmadığına dair bilgi ve belge istenmiştir. Yazımız 22.02.2006 tarihli ve 151 sayı ile tekit
edilmiştir. 24.02.2006 tarih ve 131 sayı ile kayda alman 1 dosyadan oluşan 44 sayfalık yazısı
ekinde Seferi YILMAZ hakkında bilgi gönderilmiştir.

09.02.2006 tarihli ve 128 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden; Hakkari İlinde veya il
dışında bulunan askeri birliklerden 5442 sayılı Kanun'un 1 l/d maddesi uyarınca toplumsal
olay ve terör olaylan konusunda yardım talep edilip edilmediği hususunda bilgi istenmiş,
Hakkari Emniyet Müdürlüğünün 20.02.2006 tarih ve 99 sayı ile kayda alınan 12 sayfalık
yazıyla bilgi .verilmiştir. Ayrıca Hakkari Emniyet Müdürlüğünün 05.004.2006 tarih ve 213
sayı ile kayda alınan 4 sayfalık yazıyla İl Jandarma Komutanlığının cevabı gönderilmiştir.

09.02.2006 tarihli ve 129 sayılı yazımızla Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünden;
Seferi YILMAZ ile ilgili 09.11.2005 tarihinden önce bir paketin gelebileceğine istinaden
kargo firmalarının aranması, anılan eşyaya el konulması yönünde mahkemece alınmış kararın
olup olmadığına ilişkin bilgi istenmiş, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünün 10.02.2006 tarih
ve 69 sayı ile kayda alınan 2 sayfadan oluşan faksta İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş
bir mahkeme karan olmadığı bildirilmiştir. 14.02.2006 tarih ve 84 sayı ile kayda alınan yazı
faks teyididir. fJ

09.02.2006 tarihli ve 130 sayılı yazımızla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
Komisyon verilerini hukuka aykın olarak ele geçirdiği ve basın yoluyla yaydığı iddiasıyla
Yeni Şafak Gazetesi TBMM Parlamento muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

10.02.2006 tarihli ve 131 sayılı yazımızla; Emniyet Genel Müdürü Gökhan
AYDINER, Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 14.02.2006 tarihli toplantıya davet
edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

14.02.2006 tarihli ve 133 sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığından; son on yılda Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen terör olaylan ile ilgili bilgi ve belge istenmiş, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Gen.Müd.lüğünün 09.03.2006 tarih ve 160 sayı ile kayda alınan yazılan
ekinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen bombalama olaylan hakkında 2
sayfalık bilgi notu gönderilmiştir.

14.02.2006 tarihli ve 134 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden; Hakkari İlinin soysal,
ekonomik, kültürel çözüm yollarını belirtir brifing raporu ve VCD'si istenmiş, Hakkari
Valiliğinin 23.02.2006 tarih ve 127 sayı ile kayda alman yazılan ekinde 1 CD ve 24 sayfadan
oluşan bilgi notu alınmıştır. Ayrıca Komisyonun 27-31.03.2006 tarihleri arasında bölgeye
yaptığı inceleme gezisi sırasında ayrıca ( 34 sayfadan oluşan brifing notu) elden teslim
alınmış ve 31.03.2006 tarih ve 202 sayı ile kayda alınmıştır.

21.02.2006 tarihli ve 142 sayılı yazımızla Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. Genel
Müdürlüğünden; 01.06.2005 - 31.12 2005 tarihleri arasında aşağıdaki telefon numaralanyla
yapılan aramalar ve arayanların tespitiyle ilgili (0 537 793 08 33,0 537 793 06 31,0 538 202
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18 74) bilgi istenmiştir. Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.03.2006 tarih ve
İSİ sayı ile kayda alınan yazılarında TBMM İçtüzüğünün 105'inci maddesi gereği istenilen
bilgilerin verilemeyeceği belirtilmiştir.

21.02.2006 tarihli ve 143 sayılı yazımızla AVEA İletişim Hiz. A.Ş. Genel
Müdürlüğünden; 01.06.2005 - 31.12 2005 tarihleri arasında aşağıdaki telefon numaralarıyla
yapılan aramalarve arayanların tespitiyle ilgili (0 505 235 63 98, 0 505 251 85 39) bilgi
istenmiştir. AVEA İletişim Hiz. A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.03.2006 tarih ve 149 sayı ile
kayda alman yazılan ekinde 142 sayfa halinde istenen silgiler gönderilmiştir.

21.02.2006 tarihli ve 144 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet Başsavcılığından; Seferi
YILMAZ isimli şahıs hakkında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin teknik takip ve izlemeye
ilişkin olduğu belirtilen karar ve karara mesnet dosyasındaki bilgi ve belgeler istenmiştir.
Yazımıza cevap gelmedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 16.02.2006 tarihli ve 2005/750 soruşturma sayılı
yazısındaki talebi üzerine, 21.02.2006 tarihli ve 145 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet
Başsavcılığına 25.01.2005 tarihinde Komisyonumuzda dinlenilen Mehmet Ali
ALTINDAG'ın konuşma tutanakları gönderilmiştir.

22.02.2006 tarihli ve 147 sayılı yazımızla TBMM Kütüphane Müdürlüğünden; konu
ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların günlük taranarak Komisyona ulaştırılması istenmiş,
Komisyonun bu istemi düzenli olarak elden teslim suretiyle yerine getirilmiştir.

22.02.2006 tarihli ve 148 sayılı yazımızla; Radikal Gazetesi Yazan Murat YETKİN
Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 22.02.2006 tarihli toplantıya davet edilmiş ve
aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

22.02.2006 tarihli ve 150 sayılı yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ali KAYA
ve Özcan İLDENİZ'e gönderilen listede belirtilen yakınlarına ait kooperatif üyeliklerinin olup
olmadığına ilişkin bilgi istenmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.03.2006 tarih ve 146 sayı
ile kayda alınan yazısı ekinde I sayfa halinde bilgi gönderilmiştir.

22.02.2006 tarihli ve 155 sayılı yazımızla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından;
Tanju ÇAVUŞ'a ait hazırlık soruşturması dosyası ile iddianame talep edilmiş, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Gen.Müdürlüğünün 15.03.2006 tarih ve 177 sayı ile kayda alınan 1
klasör (298 sayfa) yazısı ekinde Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının 03/03/2006 tarihli ve
2006/330 Bak.Muh. Sayılı yazısı ekinde anılan sanık Tanju ÇAVUŞ hakkındaki dizi
pusulasına bağlı kovuşturma evrak örneği gönderilmiştir.

23.02.2006 tarihli ve 156 sayılı yazımızla Başbakanlık MİT Müsteşarlığından;
Hakkari MİT Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin ŞENER'in Komisyonda bilgisine
başvurulmak üzere 01.03.2006 tarihinde hazır bulundurulmasının sağlanması istenmiş, aynı
tarihte dinlenmiştir.

23.02.2006 tarihli ve 157 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden; Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ'in Komisyonda bilgisine başvurulmak üzere
01.03.2006 tarihinde hazır bulundurulmasının sağlanması istenmiş, aynı tarihli toplantıda
dinlenmiştir. 23.02.2006 tarihli ve 158 sayılı yazımızla; Hakkari Belediye Başkam Metin
TEKÇE Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 28.02.2006 tarihli toplantıya davet
edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir. Metin TEKÇE 02.01.2006 tarih ve 26 sayı ile
kayda alman dilekçesinde Komisyonca bilgi vermek istediğini belirtmiştir.

23.02.2006 tarihli ve 159 sayılı yazımızla; Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN
Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 28.02.2006 tarihli toplantıya davet edilmiş ve
aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

23.02.2006 tarihli ve 160 sayılı yazımızla; Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih
YILDIZ Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 28.02.2006 tarihli toplantıya davet
edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 165 sayılı yazımızla Hakkari İl Jandarma Komutanlığından; Ali
KAYA ve özcan İLDENİZ'e takdirname verilmesine esas olan olaylara ilişkin dosya talep
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edilmiştir. Hakkari İl Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 tarih ve 172 sayı ile kayda alınan
yazısı ekinde 26 sayfalık takdirname verilmesine esas olan olaylara ilişkin dosya
gönderilmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 166 sayılı yazımızla Hakkari ti Jandarma Komutanlığından; Ali
KAYA ve özcan İLDENİZ'in Abdülhafiz TAŞ'ın ifade tutanaklarının onaylı bir sureti
istenmiş, Hakkari ti Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 tarih ve 173 sayı ile kayda alınan
yazı ekinde söz konusu 22 sayfalık tutanak gönderilmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 167 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet Başsavcılığından; Seferi
YILMAZ ile ilgili dosyada GSM iletişimiyle ilgili dosya istenmiş, Van Cumhuriyet
Başsavcılığının 03.03.2006 tarih ve 145 sayı ile kayda alman yazısı ekinde (1 dosyadan
oluşan 26 sayfa) istenen bilgi ve belgenin onaylı bir sureti gönderilmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 168 sayılı yazımızla Hakkari Tl Jandarma Komutanlığından; Ali
KAYA ve Özcan İLDENİZ ile ilgili istihbarat görev emri olup olmadığına ilişkin bilgi ve
belge istenmiştir. Hakkari ti Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 tarih ve 174 sayı ile kayda
alınan yazısı ekinde Ali KAYA ve özcan İLDENİZ'in görevlendirme çizelgesi S sayfa
halinde gönderilmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 169 sayılı yazımızla Hakkari İl Jandarma Komutanlığından; Ali
KAYA ve özcan İLDENİZ'in eşlerinin çalışıp çalışmadıkları, çalışıyor iseler kurumlan ve
mesleklerini gösterir belge ve bilgi istenmiş, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının 14.03.2006
tarih ve 17S sayı ile kayda alınan yazılarında söz konusu kişilerin eşlerinin iş durumu
bildirilmiştir.

28.02.2006 tarihli ve 170 sayılı yazımızla Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünden;
Fethi MENGEÇ isimli şahsın işyeri veya ikametgahına bomba konulup konulmadığı Ekspres
Kargo Şirketi ile ilgili varsa olay ve tahkikat dosyalan istenmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet
Müdürlüğünün 13.03.2006 tarih ve 171 sayı ile kayda alman yazısı ekinde 11 sayfa halinde
olayla ilgili tahkikat evrakı gönderilmiştir.

03.03.2006 tarihli ve 171, 172 sayılı yazılanınızla Av. Sedat TÖRE ve Av. Mehmet
EKİNCİ, 08.03.2006 tarihinde Komisyonda bilgilerine başvurulmak üzere davet edilmişlerdir.
Bu tarihlerde duruşmalarının yoğunluğu nedeniyle şifahen mazeret bildirdiklerinden,
dinlenmelerinin bölgede yapılacak incelemeler sırasında gerçekleştirilmesi kararlaştunlmıştır.
Av. Sedat TÖRE 30.03.2006 tarihinde Şemdinli'de dinlenmiştir. Av. Mehmet EKİNCİ ise
Komisyon'a elden teslim edilen ve 31.03.2006 tarih ve 196 sayı ile kayda alınan dilekçesinde
belirtildiği üzere aynı gün Van'da duruşması olduğundan dinlenememiştir.

03.03.2006 tarihli ve 173 sayılı Bolu Valiliğine yazımızla; Bolu Vali Yardımcısı
Mustafa ÖZTAŞ Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 08.03.2006 tarihli toplantıya
davet edilmiş ve aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.

03.03.2006 tarihli ve 174, 175, 176, 177 sayılı Hakkari Valiliğine yazılarımızla;
sırasıyla Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amiri Başkomiser Orhan
COŞKUN, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amiri Başkomiser Murat KARA,
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Ergin İŞLER, Yüksekova İlçe Jandarma Komutam Binbaşı
M. Erhan ARIKAN, Komisyon'da bilgilerine başvurulmak üzere 09.03.2006 tarihli toplantıya
davet edilmişlerdir. Hakkari Emniyet Müdürlüğünün 06.03.2006 tarih ve 152 sayı ile kayda
alman faks yazısında ve Hakkari Jandarma İl Komutanlığının 07.03.2006 tarih ve 154 sayı ile
kayda alınan faks yazısında (Faks teyidi 13.03.2006 tarih ve 168 sayı ile kayda alınmıştır.) 8
Mart Dünya Kadınlar Günü ve 21 Mart Nevruz Etkinlikleri nedeniyle mazeret bildirilmiştir.
08.03.2006 tarihli ve 183, 184, 185, 186 sayılı Hakkari Valiliğine yazılarımızla, anılan
kişilerin 14.03.2006 tarihli toplantıda dinlenecekleri bildirilmiş ve aynı tarihli toplantıda
dinlenmişlerdir.

03.03.2006 tarihli ve 178 sayılı yazımızla Başbakanlık MİT Müsteşarlığından;
Bombalama olaylanna ilişkin olarak yapılan istihbarat çalışmalara ilişkin rapor ile bu bilgiyi
verecek en üst düzey görevlilerin 08.03.2006 tarihli toplantıda bilgilerine başvurulmak üzere
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hazır bulundurulmaları istenmiş, görevlendirilen iki yetkili aynı tarihli toplantıda dinlenmiştir.
Söz konusu rapor (1 klasör, 569 sayfa) anılan toplantıda elden teslim edilmiş, 08.03.2006
tarih ve 159 sayı ile kayda alınmıştır.

08.03.2006 tarihli ve 180 sayılı yazımızla Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire
Başkanlığından; ekte gönderilen listedeki olaylara ilişkin el bombalarının menşei, cinsi, seri
numarası, harf ve rakam grupları ile patlayıcı maddelerin zaptedilmesi, muhafazası ve
imhasına ilişkin mevzuatın temini istenmiş, içişleri Bakanlığı Emniyet Genel MücLlüğünün
20.03.2006 tarih ve 181 sayı ile kayda alman yazı ekinde 4 sayfa 1 disketten oluşan
Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylar ile ilgili bilgi notu gönderilmiştir.

08.03.2006 tarihli ve 181 sayılı yazımızla Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal
Daire Başkanlığından; ekte gönderilen listedeki olaylara ilişkin el bombalarının menşei, cinsi,
seri numarası, harf ve rakam grupları ile patlayıcı maddelerin zaptedilmesi, muhafazası ve
imhasına ilişkin mevzuatın temini istenmiş, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire
Başkanlığının 04.04.2006 tarih ve 205 sayı ile kayda alınan yazılarında istenen bilgiler
gönderilmiştir.

08.03.2006 tarihli ve 182 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden, 2004-2005 yıllarında
Hakkari Valisi veya görevlendirdiği vali yardımcısı tarafından il jandarma ve il emniyet
müdürltlğü mülki görev iş ve işlemleri ile özellikle istihbarat hizmetleri konusunda herhangi
bir denetim yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir. Hakkari Valiliğinin
05.04.2006 tarih ve 209 sayı ile kayda alman yazısında Jandarma fi Komutanlığı nezdinde
herhangi bir denetimin yapılmadığı, İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde muhtelif tarihlerde
denetim yapıldığı ancak istihbarat birimlerinin denetiminin yapılmadığı 4 sayfa halinde
belirtilmiştir.

13.03.2006 tarihli ve 189 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığından; Hakkari İl Sağlık
Müdürlüğünde görevli İlkay KAYA'nın göreve başladığından bu yana aldığı maaş, ikramiye
gibi gelirlerin toplam tutarım gösterir belge istenmiştir. Yazımıza cevap gelmedi.

15.03.2006 tarihli ve 192 sayılı yazımızla Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından;
Yüksekova'da 3 kişinin ölümü ile ilgili soruşturmanın safahatı, tanık beyanları, sair deliller ile
15 Kasım gösterilerinde hayatını kaybeden şahısların demine ilişkin soruşturma dosyasındaki
bilgi ve belgeler istenmiştir. Adalet Bakanlığının 05.04.2006 tarih ve 210 sayı ile kayda alman
yazısında söz konusu bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 14.03.2006 tarihli ve 2006/74 soruşturma sayılı
yazısındaki talebi üzerine, 15.03.2006 tarihli ve 194 sayılı yazımızla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına 28.02.2006 tarihinde Komisyonumuzda bilgisine başvurulan Belediye Başkam
Metin TEKÇE' nin ifade tutanakları gönderilmiştir.

16.03.2006 tarihli ve 198 sayılı yazımızla TMSF Başkanlığından
(Birleşik Fon. A.Ş.) Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile aile efradına ait 1994-2006 yıllan
arasında kayıtlı tüm hesaplar, hesap bakiyeleri, hesap özetlerini gösteren bilgi ve belgeler
istenmiştir. TMSF Başkanlığının 03.04.2006 tarih ve 200 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde
Birleşik Fon Bankası A.Ş'nin önceki yıllara ait ve talep edilin hesap ekstreleri ve kapalı
hesaplara ait ekstreler 30 sayfa halinde gönderilmiştir.

20.03.2006 tarihli ye 200 sayılı yazımızla Aydın Valiliğinden (ti Sanayi ve Ticaret
Müd.lüğü); Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve aile efradına ait kooperatif üyeliklerinin olup
olmadığına ilişkin bilgi istenmiş, Aydın Valiliğinin 30.03.2006 tarih ve 195 sayı ile kayda
alınan faks yazılarında söz konusu şahısların kayıtlarına rastlanmadığı belirtilmiştir.
04.04.2006 tarih ve 206 sayı ile kayda alınan yazılarında söz konusu faks teyit edilmiştir.

20.03.2006 tarihli ve 201 sayılı yazımızla Muğla Valiliğinden (İl Sanayi ve Ticaret
Müd.lüğü) Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve aile efradına ait kooperatif üyeliklerinin olup
olmadığına ilişkin bilgi istenmiştir. Muğla Valiliğinin 03.04.2006 tarih ve 203 sayı ile kayda
alınan yazısı ekinde ilde faaliyet gösteren ticaret odalarından alınan bilgiler 13 sayfa halinde
gönderilmiştir.
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22.03.2006 tarihli ve 203 sayılı yazımızla Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından;
2005/353 ve 2006/258 soruşturma sayılı bildiri dağıtıltnasıyla ilgili dosyalar istenmiştir.
Yazımıza cevap gelmedi

22.03.2006 tarihli ve 204 sayılı yazımızla Van Cumhuriyet Başsavcılığından bildiri
dağıtılmasıyla ilgili soruşturma dosyası istenmiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığının 04.04.2006
tarih ve 207 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde 2005/865 soruşturma sayılı dosyanın onaylı
bir örneği (10 sayfa) gönderilmiştir.

22.03.2006 tarihli ve 205 sayılı yazımızla Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel
Müdürlüğünden; tutuklu bulunan Veysel ATEŞ'in 27.03.2006 tarihinde dinlenmesi için
gerekli izin ve talimatın verilmesi istenmiş, belirtilen tarihte ilgili şahıs Bitlis'te dinlenmiştir.

23.03.2006 tarihli ve 207 sayılı yazımızla Van Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanlığından Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan Janradma Astsubayları Ali KAYA ve
özcan İLDENÎZ'in 27.03.2006 tarihinde uygun bir ortamda dinlenmesi için gerekli izin ve
talimatın verilmesi istenmiş, belirtilen tarihte ilgili şahıslar Van Adliyesinde dinlenmiştir.

24.03.2006 tarihli ve 208 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden, Hakkari Merkez,
Yüksekova ve Şemdinli'de yapılacak incelemelerde isimleri bildirilen şahısların hazır
bulundurulmaları istenmiştir. Belirtilen tarihlerde söz konusu kişiler dinlenmiştir.

24.03.2006 tarihli ve 209 sayılı yazımızla Van Valiliğinden, Van'da yapılacak
incelemelerde isimleri bildirilen şahısların hazır bulundurulmaları istenmiştir. Belirtilen
tarihlerde söz konusu kişiler dinlenmiştir.

03.04.2006 tarihli ve 210 sayılı yazımızla Hakkari Valiliğinden; Hakkari İli ve
ilçelerinde Mesut BARZANÎ'nin faaliyetleri ile 2005 yılında gelen yabancı turistlerin
ülkelere göre sayısı ve varsa geliş amaçlan hakkında bilgi istenmiştir. Hakkari Valiliğinin
06.04.2006 tarih ve 215 sayı ile kayda alınan yazısı ekinde 70 sayfa halinde istenen bilgi
gönderilmiştir.

5. Komisyona Re'sen Gönderilen ve Elden Teslim Edilen Evrak
însan Haklan Oerneği'nin 07.12.2005 tarih ve 1 sayı ile kayda alınan yazılan ekinde

12 sayfalık "Şemdinli Olaylanri Araştırma-mceleme Raporu" gönderilmiştir.
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden alınan ve 07.12.2005 tarih ve 2 sayı

kayda alınan Meclis araştırması komisyonlarının Anayasa'nın 138'inci maddesinin üçüncü
fıkrası karşısındaki durumunu irdeleyen 4 sayfalık bilgi notu.

Hakkari Milletvekili Esat CANAN'ın Komisyon'a sunduğu, 21.12.2005 tarih ve 14
sayı ile kayda alman 01.01.2005-08.11.2005 tarihleri arasında meydana gelen patlamalarla
ilgili bilgi notu.

Tokat Valisi Erdoğan GÜRBÜZ'ün 28.12.2006 tarihinde Komisyon'a bilgi verirken
elden teslim ettiği, 28.12.2006 tarih ve 20 sayı ile kayda alınan Hakkari'de meydana gelen
toplumsal olaylarla ilgili bilgi notu (86 sayfa) ve albüm ile bir CD.

Elden alınan ve 28.12.2005 tarih ve 21 sayı ile kayda alman, Emniyet Genel
Müdürlüğünün bölgeye gönderdiği heyetin Bakanlık oluru. (2 sayfa).

Şemdinli eski Kaymakamı Mustafa Cihan Feslihan'ın 28.12.2005 tarihinde
Komisyon'a elden verdiği, 28.12.2005 tarih ye 22 sayı ile kayda alman Şemdinli'de meydana
gelen olaylarla ilgili 12 sayfalık bilgi notu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanının Komisyon'a elden
verdiği, 28.12.2005 tarih ve 23 sayı ile kayda alınan 50 sayfalık "Hakkari İlinin
Değerlendirilmesi" raporu.

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyon'a verdiği 06.01.2006 tarih
ve 31,32 sayı ile kayda alınan 118 sayfalık doküman (Ajanda fotokopisi).

25.01.2006 tarihinde ifadesine başvurulan Mehmet Ali ALTINDAö'ın Komisyona
elden verdiği, 25.01.2006 tarih ve 25 sayı ile kayda alınan 77 sayfalık doküman; 25.01.2006
tarih ve 37 sayı ile kayda alınan gazeteler; 25.01.2006 tarih ve 38 sayı ile kayda alınan, 1
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dosya (dilekçe ve basın kupürleri); 25.01.2006 tarih ve 39 sayı ile kayda alınan, 30.12.2005
tarihli ve Van Cumhuriyet Başsavcılığına muhatap 1 dosya (Ali KAYA hakkında doküman);
25.01.2006 tarih ve 40 sayı ile kayda alınan, 19.12.2005 tarihli ve Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'na muhatap 1 dosya; 25.01.2006 tarih ve 41 sayı ile kayda alınan işyerlerinin
korunması ve silah tahsisine ilişkin izin ve dilekçeler(6 sayfa).

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyonca verdiği 06.01.2006 tarih
ve 33 sayı ile kayda alınan, 32 sayfalık, CHP'nin 31. Kurultayındaki Temel Çözümler
Bildirgesi Taslağı.

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyon'a verdiği, 17.01.2006 tarih
ve 34 sayı ile kayda alınan, 1 sayfalık tehdit mektubu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı Araştırma Şube Müdürü
Hakan KIRMACI'nm, 05.01.2006 tarihli toplantıda kendisine yöneltilen soruya cevaben,
Yüksekova'da 15 ve 20 Eylül 2005 tarihlerinde iki ayrı patlama meydana gelen Zagros Işhanı
sahiplerinin, Kaçakçılık Daire Başkanlığı görev alanına giren bir faaliyet içerisinde olup
olmadıklarına dair hazırlanan bilgi notu gönderilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanının Komisyon'a elden verdiği,
02.02.2005 tarih ve 52 sayı ile kayda alınan Şemdinli olayları ile ilgili 9 sayfalık bilgi notu.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanının Komisyon'a elden verdiği,
02.02.2005 tarih ve 53 sayı ile kayda alınan polis ve jandarma bölgelerinde istihbari çalışma
ve operasyon yapılması ile ilgili onay örnekleri (9 sayfa).

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Hasan DEMİR'in Komisyon'a elden verdiği, 07.02.2006
tarih ve 61 sayı ile kayda alınan, 15 sayfalık olay biyografisi.

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyon'a verdiği, 08.02.2006 tarih
ve 62 sayı ile kayda alınan, 2 sayfalık bölgede dağıtılan bildiri.

Mehmet Ali ALTINDAĞ'm Komisyona gönderdiği, 10.02.2006 tarih ve 71 sayı ile
kayda alman 45 sayfalık doküman.

21.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Hakkari il Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKlNKILIÇ'ın elden verdiği 21.02.2006 tarih ve 113
sayı ile kayda alınan 1 sayfalık evrak.

21.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü
istihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKlNKILIÇ'ın elden verdiği 21.02.2006 tarih ve 115
sayı ile kayda alınan 2 ayfabk evrak.

21.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Hakkari ti Emniyet Müdürü
Yaşar AĞDERE'nin elden verdiği 21.02.2006 tarih ve 116 sayı ile kayda alınan 1 albüm.

22.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Hakkari ti Jandarma Alay
Komutanı Erhan KUBAT'ın elden verdiği 22.02.2006 tarih ve 120 sayı ile kayda alınan 21
sayfalık bilgi notu.

22.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Radikal Gazetesi Yazan Murat
YETKİN'in elden verdiği 22.02.2006 tarih ve 121 sayı ile kayda alınan 17 sayfadan oluşan
köşe yazılan.

28.02.2006 tarihinde Komisyonda bilgisine başvurulan Hakkari Belediye Başkam
Metin TEKÇE'nin elden verdiği 28.02.2006 tarih ve 140 sayı ile kayda alınan 10 sayfadan
oluşan rapor.

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyon'a verdiği, 01.03.2006 tarih
ve 143 sayı ile kayda alınan, 12 sayfalık Veysel ATEŞ'le ilgili ifade tutanakları ve doküman.

06.03.2006 tarih ve 150 sayı ile kayda alınan posta ile gönderilen Ekspres Gazetesi
nüshaları.

06.03.2006 tarih ve 153 sayı ile kayda alınan ekspertiz raporları (16 sayfa).

10.03.2006 tarih ve 162 sayı ile kayda alınan posta ile gönderilen Söz Gazetesi
nüshaları.
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13.03.2006 tarih ve 169 sayı ile kayda alınan bomba ve mayınlarla ilgili 16 sayfalık
mevzuat ve bilgi.

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in elden Komisyon'a verdiği, 24.03.2006 tarih
ve 186 sayı ile kayda alman, S sayfalık bilgi notu.

Yüksekova tlçe Em. Md. TEM Büro Amiri Başkomiser Murat KARA'nın elden
verdiği 31.03.2006 tarih ve 197 sayı ile kayda alınan 34 sayfalık evrak.

Komisyonun Van'daki çalışmalan sırasmda dinlenen, Ali KAYA'nın elden verdiği,
31.03.2006 tarih ve 198 sayı ile kayda alınan 23 sayfalık telefon kaydı ve 2 adet CD.

Komisyonun Yüksekova'daki çalışmalan sırasında dinlenen, Huzur Et Lokankası
sahibi Ferzinde YILMAZ'ın elden verdiği, 31.03.2006 tarih ve 199 sayı ile kayda alınan 1
adetCD.

Komisyonun Hakkari'deki çalışmalan sırasında dinlenen, müteveffa Yusuf YAŞAR*m
kardeşi Kamil YAŞAR'ın elden verdiği, 31.03.2006 tarih ve 201 sayı ile kayda alınan iki
sayfalık dilekçesi.
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İKİNCİ BÖLÜM

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yasama organı olarak adlandırılmasına rağmen, parlamentonun yetkisi; sadece dar
anlamda yasama fonksiyonunu yerine getirmek, diğer bir deyişle "kanun" adı altında çeşitli
kurallar koymak değildir. Yasama organı, hükümet sisteminin türüne göre, yürütme organım
yoğun veya düşük düzeyde denetleme yetkisine de sahiptir.

Yasama organı bu yetkilerini kullanırken, önceden bilgi edinme, aydınlanma
gereksinmesini duyabilir. Yasama organının; kanun koyma, yürütme organım denetleme veya
yargısal nitelikteki yetkileri içine giren belirli bir konuda bilgi edinmek için kendi üyelerinden
oluşan bir komisyon kanalıyla yaptığı incelemeye ''meclis araştırması" denir.

Yasama organının; gerek kanun yaparken gerek hükümeti denetlerken gerek
Anayasanın kendisine tanıdığı yargısal nitelikteki birtakım işlemlerde bulunurken doğru ve
sağlam bir karar verebilmesi için ilk şart, yöneldiği konuda aydınlanmış olması, ayrıntılı bilgi
sahibi bulunmasıdır. Ancak o takdirde vereceği kararın bir anlamı olabilir.

Yasama organının ayrıntılarını bilmediği, bir konuyu düzenlemek için yapacağı
kanunun rasyonel olması beklenemez. Ayrıca yürütme organını etkin bir şekilde
denetleyebilmesi için onun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi bulunması gerekir.

Kısaca, yasama organının objektif davranabilmesi, yerinde kararlar alabilmesi, önceden
ayrıntılı bilgi edinmiş olmasına sıkı sıkıya bağlıdır.

I- YASAMA ORGANININ BİLGİ EDİNME YOLLARI

1. Genel Olarak
Önemli olan, yasama organının nasıl bilgi edineceğidir. Hükümet, gerek gördüğünde

kendiliğinden yasama organına bazı bilgileri verebileceği gibi, hükümet sisteminin izin verdiği
ölçüde, parlamenterler de yürütme organından belirli konuda bilgi isteyebilirler.

Parlamento sadece yürütme organının vereceği bilgilerle yetinmek, başka bir deyişle,
verilen bilgileri tartışılmaz, kesin bir gerçek olarak kabul etmek zorunda mıdır? Barthelemy'nin
deyimiyle "parlamento, Anayasa tarafından sadece hükümet aracılığıyla görme düzeyine
indirilmiş kör bir varlık mıdır?"

Parlamentonun bir gücünün varlığı söz konusu ise, belirli bir konuda doğrudan
doğruya kendisinin bilgi edinmek isteyebileceğini de kabullenmek gerekir. Burada karşımıza,
parlamentonun, kendiliğinden ne şekilde bilgi edinebileceği sorunu çıkmaktadır.

Yasama organının sahip bulunduğu bilgi, çoğu kez yeterli değildir. Parlamento
dışındaki kaynaklardan edinilecek yeni bilgilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla
yasama organı, bir Meclis araştırması yoluna başvurmak zorunluluğunu duyabilir.

2. Meclis Araştırmasının Türleri
Görüldüğü gibi, Meclis araştırmasının en geniş anlamıyla amacı, yasama organının

bilgi edinmesidir. Ancak, yasama organının çeşitli yetkileri olduğundan bilgi edinme arzusu
da, kullanılan yetkinin türüne göre farklı konulara yönelebilir. Yasama organı kanunla
düzenleyeceği bir konu hakkında aydınlanmak isteyebileceği gibi, yürütme organını
denetleme yetkisini kullanabilmek için gerçeklerin saptanması arzusunu da gösterebilir. Aynı
şekilde, yargısal nitelikteki bir takım görevlerini yerine getirirken de bilgi edinmek
zorunluluğundadır.

Bu farklı amaçlar nedeniyle, Meclis araştırmasını; '"yasama araştırması", "siyasal
araştırma" olarak iki gruba ayırmak gerekir.
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a) Yasama Araştırması
Yasama organının, ileride düzenleyeceği konuyu öğrenmesi, ayrıntıları hakkında bilgi

sahibi olması en doğal hakkıdır. Ancak, bu amaçla kendisinin bilgi toplayabilmek yeteneğinin
de bulunması gerekir.

b) Siyasal Araştırma ~
Hükümet sistemi ne olursa olsun kesin bir kuvvetler ayrılığı düşünülemeyeceğine

göre, yasama organının yürütme organını belli bir ölçüde de olsa denetleme yetkisi vardır.
Yasama organının, hükümet sistemine göre ister düşük ister yoğun düzeyde olsun

yürütme organının faaliyetleri üzerinde denetimde bulunabilmesi için, her şeyden önce
yürütme organının politikası, somut işlemleri hakkında bilgi edinmesi gerekir. İşte, yasama
organının bu bilgiyi edinmek için doğrudan doğruya kendisinin yaptığı inceleme, "siyasal
araştırma" olarak adlandırılır.

Yürütme organı üzerinde yasama organının denetimi kabul edildiği zaman; yürütme
organının özellikle belirli bir konuya ilişkin davranışlarının, yasama organınca doğrudan
doğruya araşnrılabilmesine de olanak tanımak gerekir. Aksi halde, yasama organı üzerinde
araştırmada bulunduğu yürütme organı kanalıyla bilgi edinmek zorunda kalır ki, bu da
çelişkili bir durum doğuracaktır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Meclis araştırmasının iki türü olan yasama araştırması ile
siyasal araştırmayı birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çoğu kez bu ikisi
iç içe girmiştir. Araştırmanın sonucu, yeni bir kanunun mu gerektiğini, yoksa mevcut
düzenlemenin yeterli olup hükümetin uygulamasında mı aksaklık olduğunu gösterecektir. Bu
nedenle, bilgi edinmek amacıyla yapılan bir araştırmayı, daha başından yasama araştırması
veya siyasal araştırma olarak nitelendirmek çok kere olanaksızdır.

1927 yılında ABD'de McGrain v. Daugherty davasında Yüksek Mahkemeye göre
Kongre, Anayasa ile tanınmış yetkilerin yanı sıra, bu yetkileri etkili bir biçimde
kullanabilmek için araştırma komisyonları kurarak Meclis araştırmasında bulunabilir. Bu
davada Yargıç Van Devanter, araştırma gücünü, yasama fonksiyonunun uygun ve gerekli bir
yardımcısı olduğuna değinerek; yasama organının çıkarılması düşünülen bir kanunun
değiştireceği veya etkileyeceği durumlar hakkında bilgisi yoksa, bu konuda bilgi sahibi
olanlara başvurmadan, yerinde ve etkili bir yasama faaliyetinde bulunamayacağını belirtmiş
ve yasama yetkisini iki meclise de veren anayasal hükümlerin, yasama fonksiyonunun etkin
bir biçimde yapılabilmesi için, doğal olarak araştırmayı da kapsadığını ileri sürmüştür.

II- ÜLKEMİZDEKİ HUKUKİ DURUM

1.Genel Olarak
Meclisin denetim işlevi, 1982 Anayasası'nın "Cumhuriyetin Temel Organları" başlıklı

Üçüncü Kısmının "Yasama" başlıklı Birinci Bölümünün, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Bilgi Edinme ve Denetim Yollan" alt başlığı altında 98, 99. ve 100. maddelerinde ele
alınmıştır.

Anayasanın 98. maddesinin birinci fıkrasında TBMM'nin bilgi edinme ve denetim
yolları; soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması olarak
sayılmıştır. 98.maddenin 3 üncü fıkrasında; Meclis araştırmasının, belli bir konuda bilgi
edinilmek için yapılan incelemeden ibaret olduğu belirtilmiş, bu konudaki ayrıntılı düzenleme
ise; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddelerinde yapılmıştır.
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2. Meclis Araştırması Komisyonunun Yetkileri

a) Genel Durum
Meclis araştırması komisyonları İçtüzüğün 105. maddesinde açıklanan sınırlar içinde

araştırma yapabilmektedir. Ancak gerek kamu hukukunu düzenleyen genel kanunlarda
gerekseticaret hukuku mevzuatında, "Devlet sırrı ve ticari sır" kavramlarının kapsamı, içeriği,
niteliği, sınırlan net olarak belli olmadığından komisyon çalışmalarında bu genel sınırlama
nedeniyle her araştırmada bilgi istenilen ilgili kurumlarca devlet sırrı ya da ticari sır
gerekçeleri öne sürülebilmektedir.

Bu nedenle bu maddenin yeniden düzenlenerek Meclis araştırması komisyonunun
görev alanıyla ilgili olarak tüm kurumlardan her türlü bilgiyi isteme yetkisiyle donatılması
gerekmektedir. Aynca, çeşitli kişilerin bilgilerine veya birtakım belgelere başvurma
zorunluluğu, bazı sorunları da beraberinde getirir. Örneğin, çağrıya uyulmayarak, araştırma
komisyonuna, gerek bilgilerin açıklanması, gerek belgelerin verilmesi istenmezse ne
yapılacaktır? Komisyonun bu durum karşısında yetkileri nelerdir? Bu sorunları çözebilmek
için; araştırma komisyonunun, yürütme organı ve üçüncü kişiler karşısındaki yetkilerini ayrı
ayrı ele almak gerekir.

TBMM İçtüzüğünün 105. maddesine göre; "Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi,
genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verilir.

Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da
çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırmasını
üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre sonunda da
çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren on beş gün içinde araştırmanın
tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda
görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir.

Meclis araştırması komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden,
mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, Universitelerden,Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumundan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel kanun ile veya Özel kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme
yapmak, ilgililerini çağınp bilgi almak yetkisine sahiptir.

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir.
Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır."

şeklinde düzenlenmiştir.

b) Meclis Araştırması Komisyonunun Parlamenter Hükümet Sisteminde
Yürütmeye Karşı Yetkileri

Parlamenter sistemde hükümetin, yasama organına karşı siyasal yönden sorumlu
olması; Meclis araştırması komisyonlarının inceledikleri konu ile ilgili belgeleri ve gerekli
bilgileri hükümetten -hiç olmazsa teorik planda- kolaylıkla elde edebilmelerini sağlar. Çünkü,
hükümet bu konuda güçlük çıkarıp, kendisinden istenenleri komisyona vermezse,
parlamentonun siyasal sorumluluk mekanizmasını harekete geçirmesi söz konusu olabilir.

Komisyonun, yürütmenin doğrudan vesayeti altında bulunan kurum ve kuruluşlarla
gecikmeler dışında bilgi ve belge temininde önemli bir sorunu olmamıştır. Araştırma
komisyonlarının süre ile kısıtlı olduğu dikkate alındığında bu komisyon çalışmaları ile ilgili
işlemlerin geciktirilmesi yaptırıma bağlanmalıdır.

c) Meclis Araştırması Komisyonunun Üçüncü Kişiler Karşısındaki Yetkileri
Meclis araştırma komisyonunun, incelemekte olduğu konuda, üçüncü kişilerin

bilgilerine de başvurması gerekebilir, özellikle, ileride çıkarılması düşünülen bir kanun için
yapılan Meclis araştırmasında bu gereksinme daha belirgin bir durum gösterir. Ancak,
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rasyonel bir düzenlemede bulunabilmek için yasama organınca gerekli olan bu bilgileri,
üçüncü kişiler, araştırma komisyonuna vermek istemezlerse ne olacaktır? Komisyon bu
kişileri gerekirse zorla getirtme yoluna gidebilecek ve belgelere el koyabilecek midir? Bu
soruya, kuvvetler ayrılığı prensibini göz önüne aldığımızda, olumsuz cevap vermek gerekir.
Çünkü, yargısal nitelikteki bu tür yetkiler, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ancak yargı
organınca kullanılabilir.

Bu nedenle, araştırma komisyonunun, gerekli bilgiyi vermekten çekinip gelmeyen
kişileri zorla getirtme ve belgelere el koyma işini, doğrudan doğruya kendisinin veya
temsilcisi bulunduğu yasama organının yapmaması gerekir. Araştırma komisyonu için, Meclis
soruşturması komisyonlarında olduğu gibi böyle bir durumda yargı organının ve güvenlik
kuvvetlerinin yasal yardımını isteyebilmesi hükme bağlanmalıdır.

Demokratik yönetime sahip bazı ülkelerde araştırma komisyonlarının, üçüncü
kişilerden, bilgi ve belge edinmeleri için zorlayıcı yasal düzenleme olduğu görülmektedir.

Örneğin; İngiltere'de, bir araştırma komisyonu herhangi bir konuyu incelerken, kişiler
üzerinde geniş yetkilere sahiptir. Bu tür yetkilere sahip araştırma komisyonları, bilgisine
başvurduğu kişileri zorla getirtebilir ve belgelere el koyabilir. Komisyonun, dinlemekte
olduğu bir tanığa yemin verdirebilme yetkisi de vardır. Bu husus, 1871 tarihli Parlamento
Şahitlerinin Yemini Kanunu (Parliamentary Witnesses Oaths Act) ile düzenlenmiş
bulunmaktadır. Bunların da ötesinde, bir kişinin araştırma komisyonunun isteklerine
uymaması parlamentoya saygısızlık (comtempt of parliaraent) sayılır. Böyle bir durumla
karşılaşan Araştırma Komisyonu, olaydan Avam Kamarasını haberdar eder. Bunun üzerine
Avam Kamarası, ilgili kişileri dinler; gerek görüyorsa hapis cezası ile cezalandırabilir. İngiliz
parlamentosunun bu yargısal yetkileri, bir ölçüde onun kaynağındaki yüksek mahkeme
özelliğinin bir yansıması olarak görülebilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde de üçüncü kişiler, araştırma komisyonlarının
sorularım cevaplamak ve istenen belgeleri vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyenler, geçen yüzyılın ortalarına kadar, doğrudan doğruya Kongre tarafından
cezalandırılmaktaydılar. Ancak, Federal Yüksek Mahkeme, Kilboum v. Thomson davasmda,
Kongreye herhangi bir şahsı yargılayıp cezalandırma yetkisi tanımadığından, hiçbir kimsenin
yasama organı tarafından özgürlüğünden yoksun kılınamayacağına karar vermiştir. 1857'den
beri, Kongre tarafından sorulan sorulara cevap vermekten kaçınmak bir suç olarak saptanmış
bulunmaktadır. Bu tarihte bir araştırma komisyonunun incelemekte bulunduğu konu ile ilgili
isteklerini yerine getirilmemesini cezalandırma yetkisi, Federal Mahkemelere tanınmıştır.
Federal Yüksek Mahkeme, sadece belgeleri vermemeyi değil, bunun yanı sıra bu belgeleri
yok etmeyi de cezalandırma sebebi saymıştır. Böylece Yüksek Mahkeme, belgeleri geri
getirmede etkili olmayacağı halde geçmiş bir çekinmeyi cezalandırmaktadır. Bu ise, araştırma
komisyonlarının isteklerine uymayanlara verilen cezanın, bir tazyik aracı olmaktan ötede bir
anlam taşıdığım gösterir. Bu kanun, araştırma komisyonunun çağrısına uymayarak gelmeyen
veya istenen belgeleri vermeyenlerin, yüz dolarla bin dolar arasında para ve bir ay ile bir yıl
arasında hapis cezası ile cezalandırılacakları hükmünü taşımaktadır.

1924 yılında ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan bir başka araştırmada ise,
Senato Araştırma Komisyonunun davetine uymayan bir kişi, Senato huzuruna zorla getirilmiş
ve bu kişinin, konuya ilişkin sorulara cevap vermesi ve senatonun ileride vereceği emirler için
de gözaltında bulundurulması kararlaştırılmıştır. Her ne kadar, ilgili kişinin başvurması
üzerine Bölge Mahkemesi (District Court) "habeas corpus"a dayanarak onu serbest bıraktıysa
da, Federal Yüksek Mahkeme yasama organının yasama görevi görürken kişilerin bilgilerine
başvurabileceğini ve bu nedenle, gelmeyen kişileri izharen getirtebileceğim belirtmiştir.

Ülkemizde ise; Meclis araştırması komisyonlarının görevleriyle ilgili olarak üçüncü
şahısları komisyona bilgi vermeye zorlayıcı veya komisyona zorla getirerek bilgi vermelerini
sağlama yetkileri bulunmamaktadır. Üçüncü şahıslar sadece iyi niyet kuralları çerçevesinde
komisyona istedikleri takdirde bilgi verirler veya istedikleri takdirde komisyonun davetine
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icabet ederler. Bu durumun komisyonların çalışmasını zaman zaman zaafa uğrattığı
görülmekte ve bu komisyonları bir noktadan sonra işlevsiz hale getirmektetir. Komisyonun
çalışmalarını engelleyen bu durumun da düzeltilerek, Meclis araştırma komisyonlarına ABD
ve İngiltere örneğinde olduğu gibi benzer bir şekilde yetkiler verilmesi ve bu ytkilerin
kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.

d) Devlet Sırrı Konusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 105. maddesinin son fıkrası, devlet

sırlarının, Meclis araştırması kapsamı dışında kalacağını belirtmiş bulunmaktadır.
Devlet sırrına ait kesin şuurlar bulunmamasına rağmen, bu konuyu Meclis

araştırmasının kapsamı dışında bırakmak, özellikle siyasal araştırmanın etkinliğinin önemli
ölçüde yitirilmesi sonucunu doğuracaktır. Çünkü, hükümetin ya da kamu kurum ve
kuruluşlarının kamuya ilişkin faaliyetleriyle ilgili bir konuda Meclis araştırması istendiğinde
Hükümet ya da ilgili kamu kurum veya kuruluşu bu konunun araştırılmasını arzulamıyorsa,
sır olduğunu ileri sürebilecek, böylece araştırma yolunu kapatabilecektir.

Başka bir deyişle İçtüzükteki bu kuralla, parlamentoya ait olan ve hükümetin
denetlenmesine yönelik bir yetkinin kullanılması; bir ölçüde denetlenecek olan hükümetin
iznine bırakılmış bulunmaktadır. Bunun özellikle siyasal araştırmanın niteliği ve amacı ile
bağdaştınlabilmesi mümkün değildir. Nitekim, bu sorunlar içtüzük teklifi üzerinde Millet
Meclisinde yapılan görüşmelerde de dile getirilmiştir.

Parlamenter sistemde, hükümetin yasama organı karşısında sorumlu olması ve yasama
organının bir takım denerim araçlarına sahip bulunması gerekirken; gri bir alana ilişkin
kavram olan devlet sırrı, araştırma kapsamının dışında bırakılmakta ve parlamento
denetiminin işlemesi durdurulmuş olmaktadır. Bu nedenle, içtüzükteki bu kural parlamenter
sistemin gereklerine uymamaktadır.

Parlamenter sisteme oranla, yürütme organının yasama organınca denetlenmesinin çok
daha düşük düzeyde olduğu başkanlık hükümeti sisteminde bile, yasama organı, devlet sun
sayılabilecek konulan araştırabilirken; bu sınrlayıcı kuralın parlamenter sistem ile
bağdaşabilmesi söz konusu olamaz.

1982 Anayasasının 26. maddesinin ikinci fıkrasında düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyetinin hangi amaçlar için sınırlandırılabileceği belirtilirken, amaçlardan biri "Devlet
sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması" olarak gösterilerek devlet
sırlarından söz edilmiştir. Yine 28. maddenin beşinci fıkrasında Devlete ait gizli bilgilere
ilişkin her türlü haber veya yazı yazanların, bastıran ve basanların, bunları başkalarına
verenlerin bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu tutulacakları açıklanmıştır.

Anayasadaki bu maddeler dışında çeşitli kanun ve düzenleyici işlemlerde de Devlet
sun ve gizliliği ilgili hükümler yer almakta ise de, bu hükümlerde Devlet surlarının hangi usul
gereğince belirlenip belirtileceği, hangi hususların Devlet sun teşkil edeceği, Devlet sırrı
olgusunu belirlemeye yetkili makam ve mercilerin hangileri olduğuna dair yeterli açıklığa
rastlanmamaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanununun konuyla ilgili hükümlerinin
uygulanmasında zorluklarla karşılaşıldığı gibi, basm ve yayın araçlarıyla Devlet sırrı
niteliğindeki konulara ilişkin olarak yapılan yayınlar sonucu Devletin güvenliği, iç ve dış
siyasal yararlan bakımından ciddi tehlikeler ortaya çıkabilmektedir.

Devlet sırlan ve gizliliğiyle ilgili olarak mevzuattaki bu yetersiz düzenlemeler,
konunun bir özel yasada aynntılanyla düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca,
günümüzde Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sağlamak, şeffaf, denetlenebilir, demokratik bir
yönetimin sağlanması, Devletle vatandaşın menfaatlerinin uzlaştınlması, ayrıca bireyin bilgi
edinme hakkının sağlanması hususlarında Devlet sırlan ve gizlilik kavramlarına açıklık
getirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Devlet sırrına ilişkin alanı mevzuatla düzenleme yoluna gidilirken, elbette ki Devletin
meşru haklan ve demokratik kurumların korunması ilkesi göz ardı edilmezken vatandaşın
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bilgi edinme hakkının gereksiz kısıtlanmaması da ön planda tutulmalıdır. Diğer bir deyişle,
kişi yararı ile toplum yaran dengede tutulmalı ve yalnız toplum yararının üstün tutulmasının
gerektiği hallerde, o da demokratik bir toplumun zorunlu kıldığı ölçüde müdahalede
bulunulmalıdır. Devlet sırrı ve gizlilik kavranılan kolayca tanımlanabilecek kavramlar
olmadığı için, gereksiz yere genişletildiği takdirde bilgi edinme ve denetim hakkının sınırlan
daralacağından, Devlet gizliliğinde bilginin özü itibariyle bu niteliği taşıması koşulu
aranmalıdır.

Toplum için başta gelen yarar, Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal
düzeni, iç ve dış menfaatlerini korumaktır. Sözü edilen kavram ve menfaatler, Devlete ait bazı
bilgi ve belgelerin mutlaka gizli kalmasını gerektirir. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin
'ifade Özgürlüğü' başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde, ifade özgürlüğünün demokratik bir
toplumda zorunlu tedbir niteliğinde olarak ulusal güvenlik ve ulusal yararlar gerektirdiğinde
kısıtlanabileceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, demokratik düzende aynı zamanda korunması gereken diğer bir değer
de, vatandaşların, Devletin işlemleri, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, haber
alabilmek hak ve hürriyetleridir. Günümüzdeki yaklaşım, yönetimin bilgi verme ödevi ve
bireylerin bilgi alma hakkının bir kanunla düzenlenmesi ve yine Devlet gizliliği kavramımn
tanımlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Devlete ait yararlar ile vatandaşların bilgi edinme hakkı bağdaştınlmak suretiyle bazı
ülkelerde de (örneğin İspanya gibi) Devlet sırlan konusu ayn kanunla düzenlenmiştir. Bu
kanunlarda Devlet sun olabilecek hususlann vasıflan tayin ve gerektiğinde tanımlan
verilmekte ve bu sırlan tespit ve takdir edebilecek merciler kanun tarafından açıkça
gösterilmekte, böylece idarecilerin takdirine göre gereksiz konulann sır haline getirilerek
vatandaşın bilgi edinme hakkının kısıtlanması önlenmektedir.

Peki devlet sırrı kavramı neleri içermektedir? Neyin devlet sırn olup, neyin olmadığını
önceden kesin bir şekilde belirlemek olanaksızdır. Bir bilgi, belirli bir öneme sahip
bulunduğunda "devlet sırn" iken; bu önemi yitirdiğinde sır olmaktan da çıkar. Ancak, askeri
sırlar, uluslararası ilişkilerin bir kısmı, ülkenin ekonomik kalkınmasına ilişkin bazı bilgiler,
devlet sırn olarak nitelendirilebilir.

Mer'i mevzuata bakıldığında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununda kısmen yer almakla birlikte devlet sim kavramımn net bir tanımının
yapılmadığı ve sınırlannın tam olarak çizilmemiş olduğu görülmektedir.

5237 saydı Türk Ceza Kanununun "Devlet Sırlanna Karşı Suçlar ve Casusluk"
bölüm başlığı altında 326-339. maddelerinde "Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal
yararlarına ilişkin belge veya vesikalar" ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal
yararlan bakımından, niteliği itibanyla, gizli kalması gereken bilgiler" gibi ibareler
bulunmakta ve bu hususlara ilişkin ceza maddesi öngörülmekle birlikte "Devlet Sun"
kavramına ilişkin bir tanım yer almamaktadır. 327. maddenin gerekçesinde; "Sırdan maksat,
yetkili bulunmayan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmalan hâlinde "Devletin güvenliğinin,
millî varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya dış siyasal yararlannın
tehlikeye düşebileceği bilgiler"dir." şeklinde bir tanımlamaya yer verilmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 47. ve 125. maddesinde devlet sırn
kavramına yer verilmiştir. "Devlet sun niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık" başlıklı 47.
maddenin birinci fıkrasında "Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırn olarak mahkemeye
karşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli
güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek
nitelikteki bilgiler, Devlet sim sayılır." şeklinde genel bir tanımlama yapılmıştır. İçeriği
Devlet sun sayılan belgelerin mahkemece incelenmesinde belirlenen yol ise 125. maddede
düzenlenmiş olup " Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, Devlet sun olarak
mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Devlet sun niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak
mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece
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yükletıen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veya mahkeme başkanı
tarafından tutanağa kaydettirilir." şeklinde düzenlenmektedir.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Devlet Sırları Kanun Tasarısı Taslağında "Devlet
sırrı ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeler" biçiminde iki ayrı kavram
temel alınmıştır. Doğrudan doğruya Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal
düzeni, iç ve dış menfaatleri gibi olmazsa olmaz kavramlarla ilgili olarak yetkili olmayan
kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde tehlike yaratabilecek bilgi ve belgeler "Devlet sim"
olarak kabul edilmiş; Devlet sun olmamakla birlikte yetkili makamlarca ya da özel
kanunlarda veya yetkili olmayanlardan başkasının eline geçmesi halinde kişi, kurum ve
kuruluşları zarara uğratabilecek bilgi ve belgeler de 'niteliği itibarıyla gizli kalması gereken
bilgi ve belgeler' olarak tanımlanıp taslak kapsamına alınmıştır.

Tasarıya göre, "Devlet Sırrı, yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi
olunması hâlinde, Devletin güvenliği, millî varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış
ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelerdir. 1.11.1983 tarih ve 2937
sayılı Devlet istihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesinde
gösterilen görev ve faaliyetlerle ilgili olan bilgi ve belgeler birinci fıkra kapsamındadır."
şeklinde tanımlanmaktadır. Madde gerekçesinde sözü edilen bilgi ve belgelerin kapsamı
konusunda "Devletin sahip olduğu her türlü veri ile yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya,
evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve
video kaseti, harita, bilgisayar hard diski, disketi ve kompakt disk gibi taşıyıcılar ve
donanımlardır. Donanım kavramı ise, bilgi ve haberin gizliliği dışında bu gizliliği muhafaza
etmeye yönelik önlemler ve sistemler manzumesini ifade etmek için kullanılmıştır."
denilmektedir.

Taslakta devlet sun için "çok gizli", gizli kalması gereken bilgi ve belgeler için "gizli"
gizlilik derecesi olarak belirlenmiştir. Taslakta, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve
Bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliği, Misyon
Şefleri, Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığının kendi görev alanlarında Devlet sırrım
belirleme yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir. Taslakla, iç ve dış güvenlik, askerî ve siyasi
alanlar dışında ekonomik alanlardaki Devlet sırlan ve gizlilikler de kapsama alınmıştır.
Koşullarının varlığı halinde Devlete ait bir kısım ekonomik bilgi ve belgeler de Devlet sun ya
da gizlilik kavramları içersinde nitelendirilebilecektir.

Devlete ait yararla toplumsal yaran bağdaştırmayı hedef alan Taslakta sır teşkil
edebilecek hususlara ilişkin koşullar belirtilmiş, Devlet sırrına ve gizliliğe hangi kurum, kurul
ve kuruluşların karar vereceğine dair düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeyle aynı
zamanda Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı özel kanunlardaki konuyla ilgili kavramlann da
doğru uygulanmasına katkı sağlanmış olacaktır. Taslakta Meclis araştırması komisyonlanna
Devlet sun içeren bilgi ve belgelerin verilebileceği düzenlemesi yer almamaktadır.

Diğer taraftan TBMM içtüzüğü Değişiklik Teklifi Taslağının 105. maddenin son
fıkrasında yer alan "Devlet sırlan ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının
dışında kalır." düzenlemesini kaldırarak, "Meclis araştırması faaliyeti sırasında Devlet
sırrı veya ticarî sır mahiyetinde bir bilgi ve belgeye ulaşılması halinde, bu konuda ayrı
bir rapor düzenlenir. Bu rapor, dağıtılmaz ve Meclis araştırması komisyonunun
raporunun görüşülmesine başlanmadan önce yapılacak kapalı bir oturumda
Başkanlıkça Genel Kurulun bilgisine sunulur." düzenlemesini getirmeyi öngörmektedir.
Madde gerekçesinde bu husus; "Keza son fıkrada yapılan değişiklikle de Devlet sırrı
veya ticari sır kapsamına giren konularda da Meclis araştırması açılabilmesi, ancak bu
nitelikteki bilgi ve belgelerden milletvekillerinin kapalı oturumda bilgilendirilmesi esası
getirilmiştir. Zira, Devlet sırrı veya ticari sır kavramlarının muğlak ifadeler olması
sebebiyle, bu kapsama girmeyen pek çok konunun bu kapsamda olduğu ifade edilerek
Meclis araştırmasının etkisinin zayıflatılma tehdidi bulunmaktadır. Tüm bu
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değişikliklerle Meclis araştırmasının etki ve işlevinin artırılması amaçlanmıştır."
denilmektedir.

Bu hususla ilgili olarak TESEV tarafından hazırlanan Kamusal Gizlilik Kanunu
Tasarısı (Devlet Sirkin Yasa Tasarısı U) Taslağında hangi bilgi ve belgelerin Devlet sırrı
olabileceğine ilişkin hazırlanan Tablo-1 incelendiğinde; Devletin güvenliğine karşı dış
tehditlere ilişkin bilgiler; bu tehditlere karşı oluşturulan savunma planlan ve öngörüler ile
karar ve görevler, olağanüstü hadler ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde devletin
idaresine ve güvenlik güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutasına ilişkin sistemin
yapısı, organizasyonu ve işleyişi, iç veya dış tehdit durumunda veya olağanüstü haller ile
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Devletin idare edileceği ve güvenlik güçlerinin ve
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta edileceği merkezlerin savunmasına ilişkin sistemin yeri,
teçhizatı, korunma potansiyeli ve organizasyonu ile Devletin idaresi ve emniyet güçleri ile
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutasına ilişkin iletişim sistemlerinin organizasyonu ve
işleyişi, Devletin güvenliği ve savunması ile ilgili kurum ve kuruluşlarının olağanüstü haller
ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri için hazır tuttukları fiziksel rezervler, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin ve Emniyet güçlerinin seferberlik ve savaş konuşlandırma planlaması,
organizasyonu ve işleyişi, Seferberlik ve savaş halinde veya savaşa hazırlık safhasında milli
ekonominin savunma amaçlarına hizmet edecek şekilde dönüşümü ulaştırma imkanlarının
korunması ve demir, kara ve deniz ulaşımının hazırlanması, organizasyonu ve kullanımı ve
ağır ekonomik bunalım nedeniyle ilan edilen olağanüstü halde uygulanacak ekonomi
programları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet güçlerinin savaş halinde kullanacağı
askeri bölgelerin ve kuvvet türlerinin yapısı, milli savunma ve güvenlik açısından özel önemi
haiz bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin bulguları, planlaması ve
uygulaması, savunma ve güvenlikle ilgili haberleşme sistemleri, dış politikaya ilişkin olan ve
açıklanması veya zamanından önce açıklanması devletin uluslararası ilişkilerini veya
çıkarlarını veya uluslararası ilişkinin karşı tarafının önemli çıkarlarım zedeleyebilecek plan,
proje, karar, bilgi ve belgeler, "çok gizli" olarak sınıflandırılan bilgi ve belgelerin saklandığı,
değerlendirildiği ve iletildiği ortamlara giriş sağlayan şifre ve kodlar, iletiminde kullanılan
telekomünikasyon, elektronik ve posta sistemleri ve ağlarının tasarım, uygulama, yönetim ve
işletmesi, kriptografîk korumaya ilişkin organizasyon, işleyiş, güvenlik düzenlemeleri ve
ortamlarına ait bilgiler ile "çok gizli" olarak sınıflandırılan bilgiyi kod algoritmaları
vasıtasıyla koruyan kodlu mesajlara ait benzer bilgiler,"çok gizli" olarak sınıflandırılan bilgi
ve belgelerin bu niteliğinin korunmasına yönelik organizasyonel düzenlemeler, yöntem ve
uygulamalar gibi hususların devlet sırrı niteliğinde olabileceği sınıflandırılmasının yapıldığı
görülmektedir.

Sonuç olarak, Meclis araştırması komisyonlarının çalışmalarında önemli bir
engelleyici husus olan "Devlet sim" hususu, başta bu kavramın belli ve net bir tanımının
olmaması, TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinin son fıkrasında açıkça belirtilerek araştırma
komisyonunun yetkisi dışında bırakılması ayrıca bu kavramın sınırlarını çizen ve hangi
mercilerle paylaşılabileceği noktasının da yasal bir düzenlemesi ve çerçevesinin olmaması
Meclis araştırması komisyonlarının temel sorunlarındandır.

Komisyonumuz bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için; bu kavramın sınırlarım çizen
yasal bir düzenlemenin yapılması, ilgili yasada Meclis araştırması ve soruşturması
komisyonlarınca talebi halinde Devlet sun içeren bilgi ve belgelerin verilmesi düzenlemesine
yer verilmesi, en önemlisi TBMM içtüzüğünün 105. maddesinde gerekli değişikliğin
yapılarak komisyonun yetkisini sınırlayıcı hususun ortadan kaldırılması ve İçtüzükte Devlet
sun içeren bilgi ve belgelerin alınması, görüşülmesi ve raporlanması hususunun özel bir
düzenlemeye tabi tutulması gerektiği görüşündedir.
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e) Ticarî Sır Konusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 1OS inci maddesi son fıkrası, Devlet

sırlarının yanı sıra, ticari sırlan da Meclis araştırması kapsamı dışında bırakmıştır. Böyle
olunca, ticari sımn söz konusu olduğu hallerde, Meclis araştırması istenemeyecektir. Ayrıca,
Meclis araştırma komisyonlarının çalışması esnasında ihtiyaç duyulan gerekli bilgiler de ticari
sır kapsamında ise talep edilemeyecektir.

Ticari sır kavramı da, tıpkı Devlet sim gibi, belirgin değildir. Ticari işletmenin
çalışma biçimine, ürettiği mal veya hizmete ve gelişimine ilişkin başkalarından saklı
kalmasını istediği, kanuna ve kamu düzenine aykırı olmayan her şey, ticari sır kavramı içine
girebilir. Ancak ticari sır kavramı bu genişlikte kabul edilirse, Meclis araştırmasının kapsamı
da o kadar daraltılmış olur.

Nitekim komisyonumuzun çalışmaları esnasında bankalardan istenen kimi bilgilere
ilişkin olarak, bazı bankaların ticari sır, müşteri sırrı gibi gerekçelerle bilgi vermekten imtina
ettikleri görülmüştür.

Peki ticari su* nedir? Ya da ne olmalıdır? Literatürde şeffaflık ve şirket menfaatlerinin
korunması arasında denge sağlanması için "ticari sır" kavramı tanımlanmıştır. Ticari sır
niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarıyla veya potansiyel olarak ticari değeri olan,
üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi
sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.

Ticari sır kavramıyla birlikte genellikle mütalaa edilen diğer bazı kavramlarda
mevcuttur. Bunlar; banka sun ve müşteri sırrıdır. Bu kavramların da içeriği netleştirilmeli
ticari sır kavramı ile birlikte veya ayn ayrı mütalaa edilmesi gerektiği belirlenmelidir.

Adalet Bakanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan ancak henüz
yasalaşmamış "Ticarî Sır, Banka Sun ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" bu
noktada önemli bir çalışmadır. Bu Taslak incelendiğinde;

Ticari su*; bir ticari işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki
mensuptan ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özelikle rakipleri tarafından
öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü kişilere ve kamuya
açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki basan ve verimliliği için
büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit
durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynaklan,
imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masraftan,
pazar paylan, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağlan, izne tâbi veya tâbi
olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeleri,

Banka sırn; bankanın yönetim ve denetim organlarının üyeleri, mensuplan ve diğer
görevlileri tarafından bilinen malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu ile ilgili bilgilerle, bankanın
müşteri potansiyeli, kredi verme, mevduat toplama, yönetim esaslan, diğer bankacılık hizmet
ve faaliyetleri, risk pozisyonlanna ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri,

Müşteri sırn; ticarî işletme ve şirketlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin, sermaye
piyasasında ve malî piyasalarda faaliyet gösteren aracı kurumların, kendi faaliyet alanlanyla
ilgili olarak müşteriyle ilişkilerinde, müşterinin şahsî, iktisadî, malî, nakit ve kredi durumuna
ilişkin doğrudan veya dolayısıyla edindikleri tüm bilgi ve belgeleri,

İfade ettiği belirtilmektedir.
Aynı taslakta bu sırların Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli olarak yapılması

gereken meclis araştırması ve meclis soruşturması oturumlan ile meclis araştırması ve meclis
soruşturması komisyonlan toplanülanndaki müzakerelerde yazılı olarak talep edilebileceği,
talebin en geç otuz gün içinde yerine getirilmesi hükme bağlanmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Değişiklik Teklifi Taslağı,
mer'i İçtüzüğün 105. maddenin son fıkrasında yer alan "Devlet sırlan ile ticarî sırlar, Meclis
araştırması kapsamının dışında kalır." düzenlemesini kaldırarak, "Meclis araştırması faaliyeti
sırasında Devlet sırn veya ticarî sur mahiyetinde bir bilgi ve belgeye ulaşılması halinde, bu
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konuda ayn bir rapor düzenlenir. Bu rapor, dağıtılmaz ve Meclis araştırması komisyonunun
raporunun görüşülmesine başlanmadan önce yapılacak kapalı bir oturumda Başkanlıkça
Genel Kurulun bilgisine sunulur." düzenlemesini getirmeyi öngörmektedir. Madde
gerekçesinde bu husus; "Keza son fıkrada yapılan değişiklikle de Devlet sırrı veya ticari sır
kapsamına giren konularda da Meclis araştırması açılabilmesi, ancak bu nitelikteki bilgi ve
belgelerden milletvekillerinin kapalı oturumda bilgilendirilmesi esası getirilmiştir. Zira,
Devlet sun veya ticari sır kavramlarının muğlak ifadeler olması sebebiyle, bu kapsama
girmeyen pek çok konunun bu kapsamda olduğu ifade edilerek Meclis araştırmasının etkisinin
zayıflatılma tehdidi bulunmaktadır. Tüm bu değişikliklerle Meclis araştırmasının etki ve
işlevinin artırılması amaçlanmıştır.*'

Denilmektedir.
Sonuç olarak, Meclis araştırması komisyonlarının çalışmalarında önemli bir

engelleyici husus olan "ticari sır" hususu, başta bu kavramın belli ve net bir tanımının
olmaması, TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinin son fıkrasında açıkça belirtilerek araştırma
komisyonunun yetkisi dışında bırakılması ayrıca bu kavramın şuurlarını çizen ve hangi
mercilerle paylaşılabileceği noktasının da yasal bir düzenlemesi ve çerçevesinin olmaması
TBMM araştırma komisyonlarının önemli sorunlarındandır.

Komisyonumuz bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için; bu kavramın sınırlarını çizen
yasal bir düzenlemenin yapılması, ilgili yasada Meclis araştırması ve Meclis soruşturması
komisyonlarınca talebi halinde ticari su-, banka sun, müşteri sun içeren bilgi ve belgelerin
verilmesi düzenlemesine yer verilmesi, en önemlisi TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinde
gerekli değişikliğin yapılarak komisyonun yetkisini sınırlayıcı hususun ortadan kaldırılması
ve İçtüzükte ticari sır, banka sırrı, müşteri sun içeren bilgi ve belgelerin alınması,
görüşülmesi ve raporlanması hususunun özel bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiği
görüşündedir.

f) Yargıya İntikal Etmiş Konu

f.l. Teori
Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Görülmekte olan bir dava

hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükmü yer almıştır. Bu kural karşısında,
yargı organına intikal etmiş bulunan bir konuda Meclis araştırması istenip istenemeyeceği
sorununun üzerinde de durmak gerekir.

Anayasanın 138 inci maddesinin, yargı organına intikal eden bir konuda Meclis
araştırması yapılmasına engel olmaması gerekir. Çünkü, Meclis araştırmasından amaç olayın
temel nedenlerini bütün boyutları ile araştırarak öğrenmek, bilgi edinmek amacı yanında yasal
bir boşluk olması halinde de bu boşluğu Türk Milleti adına yasama yetkisini kullanarak
doldurmaktır. Bu nedenle, yasama organınca yapılacak Meclis araştırması ile, mahkemelerin
bağımsızlığının zedelenmesi, yargı organınca verilecek kararın etkilenmesi söz konusu
olamaz. Esasen Anayasanın görülmekte olan bir dava hakkında yasama Meclislerine
yasakladığı husus, sadece, "yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili" olmak soru sorulması,
görüşme yapılması ve beyanda bulunulmasıdır.

Aynca, savcılıklara hazırlık soruşturması yapılmakta olan veya yapılan ancak, dava
açılmamış bir husus bu kapsamda mütalaa edilebilir mi?

Herhangi bir olayda, yargı organı kovuşturmaya başlamış ise, bu organı etki altında
bırakmamak için, kovuşturma sonuçlanmadan, bir Meclis araştırmasının yapılmaması
gerektiği düşünülebilirse de; Meclis araştırması suçluları saptamak gibi yargısal nitelikte
sonuçlar elde etmeye yönetmeyeceğinden, yargı organının vereceği kararlar üzerinde bir
etkisi de söz konusu olamaz. Bu nedenle de; Anayasamızın yukarıdaki maddeleri
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çerçevesinde bir olayın yargı organına intikal etmesi, aynı olayın siyasal yönlerinin
incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına engel olmamalıdır.

Anayasa Mahkemesinin görüşü de, bu yöndedir. Yüksek Mahkeme, aynı konu yargı
organına intikal etmiş bulunduğu için, Başbakan hakkında yürütülmekte olan Meclis
soruşturmasının, dava bitimine kadar ertelenmesine ilişkin TBMM Birleşik Toplantısı kararını
Anayasaya aykırı bulduğundan, 18.06.1970 tarihinde iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi,
yasama organındaki görüşmelere 138 inci madde ile getirilen kısıtlamanın, sadece belirli bir
davada kullanılan yargı yetkisi ile sınırlı olduğu ve yargı yetkisiyle ilgili soru sorulmasına,
görüşme yapılmasına, beyanda bulunulmasına yer vermeden de Meclis soruşturmasının
sürdürülebileceği görüşünde olup; 138. maddenin, Anayasa düzenini olumsuz bir şekilde
etkileyerek, yasama organına Anayasanın tanıdığı yetkilerin kullanılmasına engel
olamayacağına karar vermiştir.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Sinclair v. United States; devlet mülkünün hileli olarak
kiraya verilmesi olayında, buna ilişkin bir yargısal kovuşturma yapılmasına rağmen, Meclis
araştırması açılabileceğini kabul ederek; yasama organının yetkisini kısıtlamaya gerek
olmadığını, çünkü elde edilmesine çalışılan bilgilerin, aynı zamanda mahkemede de
kullanılabileceğini ileri sürmüştür.

İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 82. maddesinde, meclislerden her birinin kamu
yararına ilişkin konularda araştırma açabileceği, bu amaçla kurulacak olan araştırma
komisyonunun yargı makamının yetki ve sınırları ile araştırmalarda bulunabileceği hükme
bağlanmıştır.

Federal Alman Cumhuriyeti Anayasasının 44. maddesi, Meclis araştırmasına yer
vermiş ve mahkemelerde idari makamların, Meclis araştırmasını yürüten komisyona hukuki
ve idari yardımla yükümlü olduklarını belirtmiştir.

f.2. Parlamento Uygulaması ve örnekler
Parlamento uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı doğrultusunda

gelişmiş ve istikrar kazanmıştır. Aşağıda yargıya intikal etmiş konularda farklı dönemlerde
verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Anayasa'ya ve İçtüzüğe uygun
bularak işleme koyduğu Meclis araştırması önergelerinden ve bu önergelerin Genel Kurul'da
kabul edilmesiyle kurulan Meclis araştırması komisyonlarından örnekler sunulmuştur:

18. Yasama Döneminde kamuoyunda "Horzum Olayı" olarak bilinen konuda Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergenin TBMM Genel Kurulunun 22/11/1989 tarihli 36.
Birleşimindeki görüşmesinde, Hükümet adına söz alan Devlet Bakanı Güneş TANER, Adalet
Bakanının kendisine ilettiği bir nottan söz ederek, görüşülen konuda bir Meclis araştırması
komisyonu kurulmasının Anayasanın 138. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı
olacağını öne sürmüştür. Aynı görüşmede önerge sahiplerinden, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
(SHP) sözcüsü İçel Milletvekili D. Fikri SAĞLAR, Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki
kararına atıfta bulunarak olayı Mecliste görüşmede Anayasaya aykın herhangi bir durumun
söz konusu olmadığını ifade etmiştir. SAĞLAR "Amaç, yargıyı etkiden uzak tutmaktır,
TBMM'nin siyasal denetim yetkisinin kısıtlanması amaçlanmamıştır. " demiştir, önerge kabul
edilerek Komisyon kurulmuş, çalışmalarını tamamlayarak raporunu Başkanlığa teslim
etmiştir. Dönem sona erdiğinden rapor Genel Kururda görüşülememiştir.

19. Yasama Döneminde, faili meçhul siyasi cinayetler konusunda kurulan (10/90) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun dönem sona erdiğinden Genel Kurulda
görüşülemeyen raporunda araştırma isteminin kapsamına değinilirken Devlet sırlan ve ticari
sırlarla birlikte yargı organına intikal eden konularda Meclis araştırmasının durumu da ele
alınmıştır. Yargıya intikal eden olaylar üzerinde yapılacak Meclis araştırması ile ilgili
değerlendirmede, şu görüşler yer almıştır: "Herhangi bir olayda, yargı organı kovuşturmaya
başlamış ise bu organı etki altında bırakmamak için, kovuşturma sonuçlanmadan, bir Meclis
araştırmasının yapılmaması gerektiği düşünülebilirse de Meclis araştırması suçluları
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saptamak gibi yargısal nitelikten sonuçlar elde etmeye yönetmeyeceğinden yargı organının
vereceği kararlar üzerinde bir etkisi de söz konusu olamaz. Bu nedenle de bir olayın yargı
organına intikal etmesi aynı olayın siyasal yönlerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması yapılmasına engel olmamalıdır." Komisyon çalışmalanm tamamlayıp raporunu
Başkanlığa sunmuştur. Dönem sona erdiğinden rapor Genel Kurul'da görüşülememiştir.

19 uncu Dönemde Sivas'ta meydana gelen olayları araştırmak amacıyla kurulan
(10/107, 108, 109, 111, 114) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarım
tamamlayarak raporunu Başkanlığa teslim etmiş, raporu Genel KuruFda görüşülmüştür.

19 uncu Dönemde İstanbul Belediyelerindeki ve ÎSKİ'deki yolsuzlukları araştırmak
amacıyla kurulan (10/123, 132) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalanm
tamamlayıp raporunu Başkanlığa sunmuştur. Dönem sona erdiğinden rapor Genel Kurul'da
görüşülemedi.

19. Yasama Döneminde, ilgili kararda imzalan bulunan bakanlar ile eski Başbakan
Yıldırım AKBULUT ve Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı hakkında bir Meclis soruşturması
açılmasına ilişkin önergenin, Danıştay'da görülmekte olan bir davayla aynı konuyu
içerdiğinden, TBMM'de görüşülmesinin Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle, Anavatan
Partisi (ANAP) Grup Başkanvekillerince 13/2/1992 tarihinde TBMM Başkanlığına verilen bir
dilekçe ile önergenin işleme konulmaması talep edilmiştir. TBMM Başkanlığının cevabında,
"Anayasanın 138 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile Yasama Meclisinde yapılacak
görüşmelere getirilen kısıtlama, görülmekte olan bir davada "Yargı yetkisinin kullanılmasıyla
ilgili olmak kaydıyla sınırlıdır." denilmiş, devamında Anayasa mahkemesinin yukandaki
kararına atıf yapılarak, mahkemelerin bağımsızlığım koruma amacına yönelik bir hükmün
TBMM'nin yasama ve denetim fonksiyonlarını aksatma ve engellemeye varabilecek bir amaç
taşımasının mümkün olamayacağı vurgulanmıştır, önerge işleme konulmuştur.

20. Yasama Döneminde Uğur MUMCU cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla
kurulan (10/86) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalanm tamamlayıp
raporunu Başkanlığa teslim etmiş ve rapor Genel Kurul'da görüşülmüştür.

20. Yasama Döneminde, Refah Partisinin (RP) Süleyman MERCÜMEK'le
bağlantılannın ve maddî ilişkilerinin araştınlarak, iddia edilen hukuk dışı malî kaynaklarının
tespiti amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin görüşme günü konusunda
getirilen grup önerisinin TBMM Genel Kurulunun 7/5/1996 tarihli 48. Birleşimdeki
görüşmesinde aleyhte söz isteyen Erzurum Milletvekili Lütfü ESENGÜN, konunun Yargıtay
aşamasında bulunduğu bilgisini vererek Anayasanın 138. maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarım okuduktan sonra Meclisin araştırma önergesini görüşmesinin Anayasaya aykın
olacağım öne sürmüştür. Komisyon çalışmalanm tamamlayıp raporunu Başkanlığa
sunmuştur. Rapor Genel Kurul'da görüşülmüştür.

20. Yasama Döneminde, Gazeteci Metin GÖKTEPE cinayetinin açıklığa
kavuşturulması amacıyla kurulan (10/3,4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu,
16/5/1996 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderdiği yazıda, olayın yargıda olduğu bu
nedenle Anayasanın 138. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak Komisyon çalışmalarına
son verilmesinin kararlaştırılmış olduğunu bildirmiştir. TBMM Başkanlığı Komisyona verdiği
cevapta Anayasa Mahkemesinin sözü edilen kararına dâ atıfta bulunarak Anayasa ve İçtüzük
hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kumlu'nun verdiği karar üzerine
kurulan ve belli bir çalışma süresi verilen Meclis araştırması komisyonunun feshinin söz
konusu olamayacağı, Genel Kurul'un verdiği süre içinde araştırma konusunda incelemelerin
tamamlanıp Genel Kurul'a sunulmak üzere bir raporun Meclis Başkanlığına verilmesinin esas
ve zorunlu olduğu, Yüce Meclis'in verdiği bir görevden "kaçınılmasının mümkün olmadığı
belirtilmiştir. Komisyon çalışmalanm tamamlayıp raporunu Başkanlığa teslim etmiş ve rapor
Genel Kurul'da görüşülmüştür.

2O.Yasama Döneminde, yasadışı örgütlerin Devletle olan bağlantılannın ve
Susurluk'ta meydana gelen kazanın araştınlması amacıyla kurulan Meclis Araştırması
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Komisyonunun Raporunda, Komisyonun bilgisine başvurduğu içişleri eski Bakanı Mehmet
AĞAR'm, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak mahkemelere intikal etmiş konular
olması ve Anayasanın 138. maddesi gereği bilgi vermesinin mümkün olmadığım belirttiği
görülmektedir. Raporun imza sayfasında Van Milletvekili Mahmut YILBAŞ ile Tekirdağ
Milletvekili Nihan ÎLGÜN'ün imzalarının altında şu kayıt yer almaktadır: "Raporun esasına
katılmakla birlikte; değerlendirme bölümünde Anayasanın 138 inci maddesinin 2 nci ve 3
üncü fıkralarına aykırı ve kesin kanaat ifade eden hususlara katılmıyorum." Yine Raporda,
Aydın Milletvekili Sema PİŞKİNSÜT, yazdığı muhalefet şerhinde, Komisyonun yasadışı
örgütlerle siyasetçiler arasında bağlantıları belirlemişse bunun açıkça yazılması gerektiğini
belirterek "Raporun sonundaki "biz suçlamıyoruz ama DGM iddianamesi ve fezleke böyle
düzenlenmiş, zaten suçlayamayız, çünkü olay yargjya intikal etmiş, Anayasanın 138 inci
maddesi var" anlayışı, Komisyonumuzun kuruluş nedenini anlamsız kılmaktadır."
demektedir. Komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporunu Başkanlığa teslim etmiş ve rapor
Genel Kurul'da görüşülmüştür.

20 nci Dönemde Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve
Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/2)
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, raporu görüşüldü.

22. Yasama Döneminde, Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA ve bazı
milletvekillerinin, (10/7) esas numaralı, belli bir marka ve model yolcu otobüslerinin karıştığı
kazaların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, üretici
otobüs firması yetkililerine yönelik olarak haklarındaki gıyabi tutuklama kararının yerine
getirilmesini engelledikleri, bilirkişi heyetlerine baskı uyguladıkları, Yargıtay aşamasında
lehte karar çıkarmak için devreye girdikleri ve mahkeme hakiminin verdiği karardan dolayı
Mardin'in Dargeçit ilçesine tayin edildiği iddiaları yer almıştır, önergede araştırılması talep
edilen iddialara muhatap şirket 19/12/2002 tarihinde TBMM Başkanlığına bir yazı göndererek
konuyla ilgili ceza ve hukuk davalarının görülmeye devam ettiğim belirtilerek önergenin
Anayasanın 138. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı olduğunu öne sürmüş, adalet
kurumlarına baskı uyguladıkları iddialarının devam etmekte olan yargı sürecini
etkileyebileceğini belirtmiştir. TBMM Başkanlığının verdiği 6/1/2003 tarihli cevapta, ilgili
Anayasa hükmünün yargı organına intikal eden bir konuda Meclis araştırması yapılmasına
engel olmadığı hatırlatılarak getirilen kısıtlamanın görülmekte olan bir davada yargı
yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olmak kaydıyla sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Aynca
önergede doğrudan yargı yetkisinin kullanılmasına dönük bir araştırmadan söz edilmediği
bilgisi de ilave edilmiştir.

Aynı konuda bir başka araştırma önergesi de Konya Milletvekili Atilla KART ve bazı
milletvekillerince verilmiştir. Bu önergede de yargıya müdahale iddiaları yer almıştır,
önergenin gerekçesinde devam eden yargılamalara hiçbir şekilde müdahale amacı
güdülmediğinin, Anayasanın 138. maddesinin üçüncü fıkrası anlamında herhangi bir soru
sorulmasının, bu aşamada görüşme yapılması veya Meclis gündeminde ilgili kişi ve
kurumların hukukunu etkileyecek herhangi bir beyanda bulunulmasının söz konusu
olmadığının altı özenle çizilmiştir.Her iki önerge de Başkanlıkça işleme konulmuştur.

22 nci Dönemde milletvekili lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin
aydınlatılması ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla kurulan (10/185) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonunun, konusuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
açılmış ve devam eden bir dava olmasına rağmen Komisyon çalışmalarını tamamlayıp
raporunu Başkanlığa vermiştir. Rapor Genel Kurul'da görüşülmüştür.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan hükmün yargı organına intikal eden bir konuda Meclis araştırması
yapılmasına engel olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki yargı organlarının da Meclis
araştırması komisyonlarına yardımcı olmak görevleri bulunmaktadır. Bu, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de böyledir. Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında Meclis araştırması
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komisyonu kurulması uygulamasının önünde hem hukuken hemde teamülen bir engel
bulunmamaktadır. Önemli olan husus, Meclis araştırması yapılıp yapılmaması değil, yargı
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulması, görüşme yapılması ve beyanda
bulunulmamasıdır. Nitekim bu husus, Anayasa Mahkememizin mezkur kararıyla da teyit
edilmiştir.

3. Genel Sonuç
İlgili bölümlerde ayrıntılı olarak değinildiği gibi,
1- Meclis araştırması komisyonlarının çalışmalarında ve çalışmalar sırasında talep

ettiği bilgi ve belgelerin edinilmesinde en önemli hukuksal engel İçtüzüğün 105. maddesinin
son fıkrasında yer alan "Devlet sırlan ile ticari sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında
kalır." hükmüdür.

Meclis araştırması komisyonlarının çalışmalarında önemli bir engelleyici husus olan
"Devlet sim ve ticari sır" kavramları, başta bu kavramların belli ve net bir tanımının
olmaması, İçtüzüğün 105. maddesinin son fıkrasında açıkça belirtilerek araştırma
komisyonunun yetkisi dışında bırakılması ayrıca bu kavramın sınırlarını çizen ve hangi
mercilerle paylaşılabileceği noktasının da yasal bir düzenlemesi ve çerçevesinin olmaması
Meclis araştırması komisyonlarının önemli sorunlarındandır.

Meclis araştırması komisyonlarının daha etkin ve verimli çalışması, kendisinden
beklenen işlevi layıkıyla yerine getirmesini teminen, Devlet sırrı ve ticari sır bakımından
ilgili kurum ve kuruluşların bu düzenleme hükmüne dayanarak, komisyonların talep ettiği
bilgi ve belgeleri vermekten kaçınmalarında kullanılan temel dayanak olan TBMM
içtüzüğünün 105. maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi gereklidir.

Komisyonumuz bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için; bu kavramların sınırlarını
çizen ve halen taslak halinde bulunan yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili yasada TBMM
araştırma ve soruşturma komisyonlarınca talebi halinde Devlet sırrı, ticari su*, banka sırrı,
müşteri sim içeren bilgi ve belgelerin verilmesi düzenlemesine yer verilmesi, en önemlisi
TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak komisyonun yetkisini
sınırlayıcı hususun ortadan kaldırılması ve İçtüzükte devlet sırrı, ticari su*, banka sırrı, müşteri
sim içeren bilgi ve belgelerin alınması, görüşülmesi ve raporlanması hususunun özel bir
düzenlemeye tabi tutulması gerektiği görüşündedir.

2- Meclis araştırması komisyonlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin verilmemesi,
ayrıca bilgisine başvurmak üzere komisyona davet edilen kişilerin gelmemesi halinde ilgililer
hakkında uygulanacak yaptırımlar belirlenmemiştir.

Komisyonumuz, Meclis araştırması komisyonlarının etkinliğinin sağlanması açısından
gerekli görülen, çeşitli saiklerle bilgi ya da belge vermeyen ilgililerin ve komisyonun
davetine icabet etmeyen kişilerin sorumluluğunu düzenleyecek, dolayısıyla söz konusu
hususların meydana gelmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesine yönelik yasal
düzenlemenin yapılması gerektiği görüşündedir.

3- Meclis araştırması komisyonları Anayasanın 98. maddesinin 3. fıkrasında "Meclis
araştırmasının, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir"
denilmektedir. Temel amaç, TBMM'nin bilgilenmesidir. Anayasanın 138 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında, ''görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin
kullanılması Ue ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda
bulunulamaz." hükmü yer almıştır. Görüldüğü üzere Anayasanın düzenlediği temel nokta
"yargı yetkisinin kullanılması" hususuna ilişkindir. Dolayısıyla, Anayasanın 138/3 hükmünün
yargıya intikal etmiş herhangi bir konu hakkında Meclis araştırması açılmasını engelleyici,
yine Anayasanın 98/3 maddesini sınırlandırıcı bir özellik taşımadığı açıktır, öte taraftan,
Anayasa Mahkemesinin yargıya intikal etmiş bir konu hakkında meclis soruşturmasının dava
sonuna kadar ertelenmesi kararının iptal edilmesine ilişkin mezkur karan da bu amaca
yöneliktir.
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ÜÇÜUCÜ BÖLÜM

TERÖR, TERÖRİZM, ULUSLARARASI TERÖR VE
TÜRKİYE'DEKİ DURUM

I- KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Ülkelerde büyük toplumsal yaralar açmasına ve günümüzde de çok sık

kullanılmalarına rağmen Anarşi, terör, terörizm ve bölücülük gibi kavramlar üzerinde henüz
anlaşma sağlanamamış, genel kabul görmüş tanımları da yapılamamıştır.

1. Terör
Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu nedenle,

kavranılan zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan
tanımların birlikte incelenmesinde fayda vardır.

Kökünü Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi "korkudan sarsıntı geçirme"
veya "korkudan dehşete düşmeye sebep olma" anlamlarına gelmekte olup, ilk defa
Dictionnaire de I'Academie Française'nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır.
Nitekim, 1789 Fransız ihtilali sonrasının dönemi tarihçilerince "terör rejimi-regime de la
terreur" olarak anıldığı bilinmektedir.

Türkçe'deki karşılığı "yıldırma, korkutma" olan terör kelimesi Fransızca Petit Robert
sözlüğünde "bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana getirdiği ortak
korku" anlamında yer alırken, Siyasi Terimler ve Örgütler sözlüğünde "kamu otoritesini veya
toplum yapışım yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri" olarak
belirtilmektedir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l.maddesinde (Değişik-19.07.2003/25173);
"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukukî,
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenim veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir
örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir"
şeklinde tanımlanmaktadır.

(Değişik îkinci Fıkra: 19.07.2003/25173-4928/20 md.) tki veya daha fazla kimsenin
birinci fıkrada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla birleşmesi halinde bu Kanunda yazılı olan
örgüt meydana gelmiş sayılır.

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen
teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

Hülasa; Devletin ve ulusun varlığına, bütünlüğüne ve sistemine karşı, her türlü
şiddet hareketi terör, bunu yapan terörist, teröristlerden oluşan gurup terör örgütüdür.
Ancak, bunun yanında en genel anlamda terörü "Anayasal düzene karşı baskı, cebir ve şiddet
kullanan ve otoriteyi zayıflatmaya yönelik hareketler" olarak da tanımlamak mümkündür.

Şu bir gerçektir ki terör, yeni bir eylem türü ya da yeni keşfedilmiş bir savaş yöntemi
değildir.Yeni olmayan bu terörün yeni olan tek şeyi iletişim araçları ve medyalarla daralan
dünyadaki etkisidir. Terör bugün dünya kamuoyunun dikkatini çekmede ve özellikle de eylem
konulan ülkelerde amaçlan doğrultusunda ses getirici ve dikkatleri çekici özelliğini artan bir
oranda sürdürmektedir.
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2. Terörizm
Terörizm kavramı.terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla örgütlü,sistemli ve sürekli bir

şekilde kullanılmasını benimseyen bir strateji olarak terör kavramından ayrılmaktadır.
Terör terimi, dehşet ve korkuyu belirtirken terörizm, bu kavrama süreklilik ve siyasal

içerik katmaktadır.
Buradan hareketle terörizm, "Savaş ve diplomasi ile kazanılmayan sonuçlan elde

etmek, korkutmak ve itaat ettirmek için bir teoriye , felsefeye ve ideolojiye dayanılarak
siyasi maksatlarla, iradi olarak terör ve şiddetin sistemli ve hesaplı bir şekilde
kullanılmasıdır" şeklinde tanımlanabilir.

Bir ülkede siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel amaçlı hedeflere yasa dışı teşkilatlar
yoluyla şiddet, baskı, korku ve bezginlik yaratarak ulaşma stratejisinin genel adı da
terörizmdir. Terörizm, belli siyasal amaçlara ulaşmak için her türlü şiddeti mubah sayar.
İnsanlık haysiyeti ve yaşama hakkı öncelikli olmak üzere, bir dizi hak ve özgürlükler, terör
örgütleri açısından gerektiğinde çiğnenecek kavramlardan başka bir anlam ifade etmez.
Terörün kural tanımaz yapısı masum kurbanlarını bir araç olarak görür. Amaç, masum
hedefler yoluyla toplumda korku ve güvensizliğin egemen kılınmasıdır. Kişileri sadece silah
kullanan bir nesne durumuna getiren terörizm, uygulanışı açısından ferdi veya genelde
örgütsel bir fiil, hazırlanış biçimi yönünden ise genel olarak kapsamlı bir taktik ürünüdür. Bu
bakımdan da terör ile terörizm kavramları arasında fark vardır. Terör, çok kez gayri iradi
olarak meydana gelir. Terörizm siyasal maksatlarla iradi olarak terör yaratmaktır.

Ansiklopedik tanımlarda ise terörizm;
International Encylopedia of Social Sciences'de; "önceden belirlenmiş hedefleri elde

etmek için şiddet kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya partinin kullandığı metod",
Meydan Larousse'da; "ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü,

tedhişçilik, bir hükümet tarafından uygulanan şiddet rejimi",
Ana Britannica'da; "siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka ya da bireylere

karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma" şeklinde tanımlandığı görülmektedir.
Ceza Hukukçusu Ordinaryüs Prof. Dr. Suihi DÖNMEZER ise "...şiddetin, sosyal,

ulusal, ırki, dinsel, fesat çıkarıcı ve diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve
savaşı tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması..." şeklinde bir tanım
vermiştir.

Anlaşmazlıkların, çağdaş Uluslararası değerler kapsamında çözümünü reddeden terör
örgütlerinin kargaşa ve kaosu kendilerine bir hayat alanı olarak gördükleri ve mevcudiyet
nedenleriyle özdeşleştirdikleri açıktır. Yine, teröre destek veren bazı karanlık unsurlar da bu
kargaşa, belirsizlik ve kaos ortamından beklenti içindedirler. Günümüzde silah kaçakçılığı,
uyuşturucu ticareti ve diğer yasa dışı işlerle tamamen dejenere olan terör örgütleri
Uluslararası alanda demokratik değerlere karşı bir maşa olarak kullanılmaktadır.

3. Uluslararası Terörizm
Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında kendisi için bir çıkış noktası bulamayan

bazı devletler, terörü engelleri aşmada bir araç olarak görmüşlerdir. Güçlü bazı devletlerin de
Uluslararası alanda kendi politikalarının işlerliğini kolaylaştırmak ve rakiplerini etkisiz
kılabilmek için terörü bir araç olarak kullandıkları görülmektedir.

Geçtiğimiz yüzyılda; özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra nükleer bir dengenin
kurulması ile sıcak savaştan kaçınılmış, buna mukabil terörizm gün geçtikçe yaygınlaşmıştır.
Terörizmin, uygulama alanı olarak seçilen bazı küçük ve geri kalmış, demokrasisi tam
gelişmemiş ülkelerde başarıya ulaşmış olması, uygulayıcı olan ülkeleri cesaretlendirmiş ve
böylece terör alanı gittikçe genişlemiştir.

Bu safhadan sonra terörizm Uluslararası bir savaş türü olarak önümüze gelmiştir.
Verilen destek, zamanla terörizmin boyutlarının büyümesine ve Uluslararası nitelik
kazanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, gerçek anlamı içerisinde ve global olarak terörizme
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bakıldığında dolaylı yıpratma (destabilizasyon) yöntemlerinin kullanıldığı bir dünya iç savaşı
olarak, da adlandırılabilir.

Özel bir şiddet eylemi veya değişik bir soğuk savaş şekli olan terörizm, Uluslararası
alanda etkin ve güçlü devletlerin, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin içerisindeki
sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri birçok alandaki sorunların istismar edilmesi sonucu, var
olan veya sun'i olarak oluşması sağlanan şiddet içerikli fikir ve hareketlerin belirli bir amaç
için harekete geçirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde terörün en önemli özelliği, Uluslararası bir nitelik kazanması ve bu
ilişkilerini oldukça geliştirmiş olmasıdır. Artık, teröristler eskiden olduğu gibi sadece içinde
bulundukları ülke ile sınırlı kalmayıp, başka ülkelerdeki farklı gruplar ile bağlantılar kurarak
karşılıklı destek sağlamaktadırlar. Dolayısıyla teröristler, Uluslararası bağlantılarını ve
modern teknolojiyi de kullanmak: suretiyle milletlerarası etki yapan eylemler
düzenleyebilmektedhier.

Terör örgütlerinin başka ülke ve gruplardan destek almadan başarıya ulaşması,
varlığını sürdürmesi hemen hemen imkansız gibidir. Özellikle eğitim, teşkilatlanma, finans ve
silahlı eğitim için dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu özelliği ile terörizm Uluslararası bir
nitelik kazanmaktadır.

1989 basımı, "Terörizm, Dünü, Bugünü, Yarını" adlı kitabında Profesör Yılmaz
ALTUĞ tarafından yapılan tespite göre terörizm;

-Yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yöneltilirce,
-Hükümetler veya birden fazla devlet tarafından beslenen unsurlarca yapılırsa,
-Bir yabancı hükümetin veya Uluslararası örgütlerin siyasi mekanizmalarını etkilemek

için yapılırsa Uluslararası nitelik kazanmaktadır.
Günümüzde bazı devletlerin ekonomik veya politik çıkartan gereği, bazı devletlerin

ise, Uluslararası alanda kendi milli politikaları ile çatışan diğer devletlere karşı dolaylı
yıpratma ve dayatma yöntemi olarak terörizmi bir maşa olarak kullanmaları ve desteklemeleri
sonucu terörizmin boyutları genişlemiş ve Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Savaş,
diplomasinin devamıdır. Terörizm, savaş ve diplomasi ile elde edilemeyen sonuçlan elde
etmek için yapılan eylem veya eylemlerdir" ifadesi Uluslararası terörün anlaşılmasına ışık
tutmaktadır.

Terörizmin Uluslararası bir nitelik kazanmasının ve artmasının başlıca nedenleri;
-Uluslararası haberleşme ve ulaşım araçlarının son yıllardaki çok hızlı gelişimi,
-Yeni silah ve teçhizatlar ile teknolojik imkanların artması,
-Bazı ülkelerin ideolojilerini ve devrimlerini yaymada terörizmi yöntem olarak

seçmeleri,
-Uluslararası terör örgütleri arasındaki istihbarat, eğitim, lojistik, teknik, finans temini,

eylem yöntemleri konusunda organik bağların ve işbirliğinin artması, sayılabilir.
Bu açıklamalardan sonra Uluslararası terörizmi, bir veya birden çok ülke

vatandaşlarınca oluşturulmuş, desteğini içeriden ve dışarıdan, bir veya birden çok kaynaktan
sağlayan organizasyon, kişi veya guruplarca, her hangi bir toplum, devlet veya devletler
üzerinde baskı yaratmak suretiyle bazı kazanımlar sağlamak, etnik ve bölgesel sorunları tahrik
ederek ülkelerin ulusal menfaatlerine zarar vermek amacıyla şiddet eylemlerine
başvurulmasıdır, şeklinde tanımlamak mümkün olabilir.

4. Anarşi, Siyasi Suçlar ve Bölücülük
öte yandan, ülkemizde de olduğu gibi "anarşi" ve terör kavramlarının genellikle

yanlış olarak, aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Aslında bu iki hareketin birbirleriyle
ilgisi olmadığı belirtilmelidir. Anarşi, otoritesizliği esas alan bir sistemi savunan bir siyasal
düşünce tarzı olarak tanımlanırken, terörü ise amaçlanan bir ideolojinin anayasal düzene
hakim olması için şiddetin araç olarak kullanılması olarak tanımlamak mümkündür.
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Aynı şekilde, günümüzde yaygın olarak "terör suçu" ile "siyasi suçlar da çoğu zaman
aynı anlamı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Oysa, siyasi suçlar ile terör suçlan da
birbirlerinden ayrıdırlar. Siyasi suçlar, günümüz dünyasında Uluslararası alanda ilgi
görmekte, siyasi yargılamalar yapan ülkelere bugün dünya kamuoyunda ve Uluslararası siyasi
konjonktürde fazla değer verilmemektedir.Aynı zamanda Uluslararası alanda böyle
faaliyetlerinden ötürü yalnız bırakılmaktadırlar. Terör suçlan ise, siyasi suç ve siyasi suçlu
kavramının dışında, tamamen şiddete, insan hayatına ve maddi değerlere bir saldırıdır.

Bilindiği gibi, özellikle 1980 sonrasında ülkemizden bazı Avrupa ülkelerine-kaçan,
ancak önceki tarihlerde ülkemizde terör suçu işleyen bir çok kişi kendilerini siyasi suçlu
olarak göstererek, bir takım haklar elde etmek için ülkemizi siyasi suç veya yargılamalarının
sık yapıldığı bir ülke olarak göstermişlerdir.

Bölücülük kavramı içinde yer alan faaliyetler, milliyetçilik ideallerinde olan ayn bir
ırkın varlığından değil, aksine ülkemizin coğrafi konumunun yarattığı jeopolitik ve
jeostratejik öneminden kaynaklanmaktadır. Hiç şüphesiz ülkemizdeki en önemli bölücü terör
örgütü PKK/ KONGRA - GEL dir.

Ülkemizde bölücü olarak nitelenen unsurların hedefi, hiç şüphesiz Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamak, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, kendi görüşleri doğrultusunda sözde bağımsız bir devlet
kurmaktır.

II.TERÖRÜN UNSURLARI

Terör, ideolojik, örgüt ve şiddet olmak üzere üç ana unsuru barındırır.

1. İdeolojik Unsur
Terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının olması gerekmektedir. İdeolojik unsur,

örgütün hareket noktasını oluşturmaktadır, örgüt, benimsediği ideoloji doğrultusunda hareket
etmekte, stratejisini buna göre belirlemektedir.Terör örgütlerinin siyasi eğitim adım verdikleri
faaliyetlerin amacı, örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt mensuplarına benimsetmek ve
örgütün hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir. İdeolojik eğitim de diyebileceğimiz bu
süreçle örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları sağlanır.

Günümüzde terör örgütlerinin dayandığı başlıca ideolojiler arasında, Marksist-
Leninist-Maoist ideoloji (Komünizm), Milliyet (etnik) kaynaklı ideoloji (Faşizm, Kürtçülük,
Ermeni Milliyetçiliği gibi), dini kaynaklı ideoloji gibi farklı kaynaklan temel alan, ancak
hedef olarak rejim değişikliğini veya bölünen topraklar üzerinde yeni bir devlet kurmayı
amaçlayan ideolojiler yer almaktadır.

2. örgüt Unsuru
Terörün bir diğer unsuru ise örgütlü yapıdır. Terörle Mücadele Kanununa göre örgüt,

iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelir.
örgüt; organize bir yapı içerisinde, aynı ideolojiyi benimseyen ve aynı hedefe

yönelmiş kişilerden oluşur. Günümüzde terör örgütleri, çoğunlukla örgüt lideri ile ona bağlı
üst düzey sorumlular ve daha alt düzeydeki bölge, il ve birim sorumlularından oluşmaktadır.

örgütsel yapılanmada illegal teşkilatlanma ve gizlilik esastır. Bu aym zamanda
örgütün temel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir yapılanmadır. İllegal faaliyet, legal alanda
öne çıkan sempatizanların illegal alana kaydınlmalan ile beslenir. Böylece, operasyonlarla
ortaya çıkan kadro kayıplan, yeni ve deşifre olmamış örgüt mensuplarının illegal kadrolara
aktarılmasıyla giderilmeye çalışılır.

3. Şiddet Unsuru
Terörün en önemli unsuru, şiddet unsurudur. Terör örgütleri şiddeti, ideolojileri

doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşmada önemli bir araç olarak görmekte, "silahlı
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propaganda" adı da verilen terör eylemlerini, mevcut anayasal düzeni değiştirmek için
kaçınılmaz bir yöntem olarak benimsemektedirler. Terör örgütleri, gerçekleştirdikleri şiddet
eylemleri ile topluma korku salarak, halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu oluşturup,
vatandaşın devlete olan güvenini sarsmayı ve kaos ortamı yaratmayı hedeflemektedirler.

m-TERÖRİZMİN AMACI VE ÖZELLİKLERİ

1. Terörizmin Amacı
Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu

"dikkat çekme" şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile
sağlanmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan terörizm, yarattığı korku
ve dehşet ile bir bakıma topluma; "Benden yana mısın, değil misin?", "benden değilsen
düşmanımsın", "düşmanımsan hedefimsin", "senin yaşama hakkın yoktur." şeklinde
belirtilebilecek "taraf olma" çağrısında bulunmaktadır. Terörizm, bu dramatik çağrılar ile
insanlara tarafsız olma hakkım yasaklamakta, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok
etmekte, şiddet ortamına çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına,
kutuplaşmasına yol açmaktadır. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden
bölünmüş "çatışan tarafları" ortaya çıkarmaktadır. Çatışan tarafların ise toplumun birlik ve
bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği açıktır.

Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü
kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla
zayıflatmaktır.

Terörizmin bazı güçler tarafından birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamanın da
aracı olarak kullanıldığı dikkate alındığında amaç oldukça farklılaşmaktadır. Bu gibi
durumlarda terörizmin amacı, bir kazanım elde etmek maksadıyla hedef alınan ülke ve
toplumda belirli ortamların oluşmasına aracılık etmektir.

Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin terör ortamında tutulmasında, ülkemizi
hedef olarak seçmiş devletler ve birtakım güçlerin çıkarları açısından zaruret bulunduğu,
terörün amacının da sadece bu ortamın devamını sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Bu
nedenle terörizm, bir siyasi mücadele aracı olmaktan çıkıp, bir ülkenin bir başka ülkeyi
zayıflatmak ve istikrarsızlaştumak için kullandığı bir araç haline gelmektedir.

ö t e yandan terörizm kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun
güven duygusunu ortadan kaldırarak, halkın can derdine düşmesini ve olaylara tepkisiz
kalmasını amaçlar. Böylece kitleler terörizme karşı duyarlılıklarım yitirir, terörü kanıksar ve
devletle toplum arasında güven açısından büyük bir uçurum oluşur.

Terörizmin bir başka amacı da; baş eğdirmek, itaat ettirmektir. Terörizmin bu türü,
terörist örgütlerce kendi üyelerine ve etkilemek istedikleri halk kesitlerine

' uygulanabilmektedir. Terörist gruplarca amaçlanan; yandaşlar kadar "seyircilerin" de itirazsız
baş eğmeleri, "hedef kitlenin" emredileni yapmasıdır. Etkilenmesi amaçlanan bireylere ikinci
defa düşünecek zaman ve aksine davranabilecekleri alan bırakılmaz. Amaç, "hedef kitleyi"
yıldırmak, yönlendirmek ve yönetmektir.

2. Terörizmin Özellikleri
Terörizmin özellikleri, dünyada faaliyet yürüten terör örgütleri ve onların eylem

şekilleri çerçevesinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Terörizm bir ideoloji, bir doktrin, hatta sistematik bir fikir değil, stratejidir.
2. Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştıracak bir senaryo hazırlar.
3. Terörizm, yeni bir düzen ve gelecekte zafer vaat eder.
4. Terörizm, Uluslararası siyasetin bir parçasıdır, dolayısıyla dış destek olmadan

yaşatılamaz.
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5. Terörizm,propaganda ile doğar, gelişir ve propaganda ile yaşar. Bizatihi kendisi bir
propaganda aracıdır.

6. Terörizm, Devlet otoritesine alternatif getiren örgütlü bir harekettir.
7. Mali destek terörün vazgeçilmez gereksinmesidir. Bu nedenle; soygun ile silâh ve

uyuşturucu kaçakçılığı yapar.
8. Terör, bir hak arayışı, düzen önerisi ve bağımsız devlet kurma isteklerinden biri

veya derece farklılığıyla her üçünün bir arada bulunduğu gerekçelerle ortaya çıkabilir.
9. Terör, bilinçli ve amaçlı eylemler olarak belirir.
10. Terör, şiddet uygulamayı giderek amaç konumuna taşır. Dehşet ve korku salarak

yılgınlık yaratır. Zorba, acımasız, istismarcı ve kuralsızdır.
11. Terör, bazen başka güç veya güçlerin taşeronudur.
12. Terör kendi dilini yaratır ve kullanır.
13. Terörün genellikle siyasi bir amacı vardır.
14. Terör eylemleri, örgütlü bir çabayı gerektirir. Bütün bu eylemler, bireysel

olmaktan çok, bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir.

IV-TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AYAKTA TUTAN UNSURLAR
Terör örgütlerini var eden ve yaşatan pek çok siyasal, toplumsal, psikolojik, kültürel,

tarihsel, ekonomik sebepler sayabiliriz. Ama söyleyeceğiniz şeylerin çoğu soyut kalır.
Dört husus terör örgütünü yaşatıp, canlı tutmaktadır:

1. Eylemlilik
Eğer eylem yoksa terör örgütü de yoktur. Bu nedenledir ki, örgütler eylem koymakta

yansırlar. Eğer örgütte durağanlık başlamışsa, terör örgütlerinin patronları örgütleri adeta
amitoz bölünmeye tabi tutarlar. Aşağıdaki maşalar büyük idealler uğruna mücadele
verdiklerini sanarak bazısı birbirlerine karşı olmak üzere eylemlerini sıklaştınrlar.

2. Propaganda
Terör örgütleri çeşitli görsel ve yazılı yayınlarla kendilerini tanıtmak isteseler de kendi

taraftarları dışında ilgileneni yok gibidir. Onun için sansasyonel eylemler yaparak kendilerini
duyurmaya çalışırlar. Eylemin türü onlar için hiç önemli değildir. En kötü eylem bile onlar
için "Silahlı propaganda"dır.

Bu nedenledir ki, terör ve terör örgütleri ile ilgili olarak medya, bilimsel kuruluşlar,
idare ve zabıta makamları ve politikacılar, onları gündemden düşürecek şekilde harekete özen
göstermelidir.

3. Organize Suç Örgütleriyle Kan Bağı İçinde Olmak
Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, kara paranın aklanması, sahtecilik-

kalpazanlık, kaçakçılık gibi sınır aşan suçlarla ilgili organize suç örgütleri de globalleşmiştir.
Bunlar çok büyük rantlar sağlayan faaliyetlerini yürütebilmek için güzergahlanndaki terör
örgütleri ile işbirliği yaparlar. Bazen öyle durumlar olur ki, hangisi terör örgütü hangisi
organize suç örgütü belli olmaz. Aralarındaki ilişki çok etkin noktalara varabilir.

PKK (KADEK/KONGRA-GEL) terör örgütü başına, yakalanıncaya kadar, mafyası
güçlü hangi ülkelerin arka çıktığı konuyla ilgilenen herkesçe bilinmektedir.

Diyebiliriz ki, terörle mücadele etmek organize suç örgütleriyle de mücadele etmektir.

4. Dış Destek
Terör örgütlerini ayakta tutan yukarıda sıralanan üç unsur önemlidir; ama hepsi de

terör örgütlerine verilen dış desteğin yanında önemsiz kalır.
Ne yazık ki, irili ufaklı her terör örgütünün arkasında çeşitli devletlerin ve Uluslararası

kuruluşların gizli-açık, kanuni-gayri kanuni, ahlaki veya gayri ahlaki desteği var.
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Bizdeki terör örgütlerine sağlanan destekleri sadece birkaç örnekte izah etmek
gerekirse;

Bölücü terör örgütüne eğitim kampları tesis eden, yan kuruluşları dahil faaliyetine ve
para toplamasına izin veren, mayın gibi son kullanıcı kaydıyla ancak devletten devlete
satılması gereken patlayıcı ve diğer elektronik teçhizatı sağlayan, PKK ismini KADEK'e
çevirmekle onu terör örgütleri listesinden çıkaran ve her alanda siyaseten destek olan
devletlerin çoğu, ne yazık ki dost görünen Avrupa'nın namlı devletleri ve komşu
Ulkelerimizdir. Bu destek otuzbeşbin insanımıza mal oldu.

Türkiye'de Hilafet Devleti kurduğunu ve kendisinin de halife olduğunu ilan eden kara
ses ve taraftarlarının yıllarca faaliyetine izin veren ve iadesi için her türlü yasal şartın
mevcudiyetine rağmen iadeden imtina eden; keza idam cezası kaldırılmasına rağmen Fehriye
ERDAL gibi caniyi himayede ısrar eden Avrupa ülkelerinin teröre ve teröriste destek veren
bu kadar açık tavırlarının sebebi nedir?

Şunu katiyetle ifade etmek gerekir ki, terör ve terörist için diğer şartlar ne kadar
elverişli olursa olsun, dış destek yoksa terör balon gibi sönmeye mahkumdur.

V- TERÖRÜN DOĞMASINA VE GELİŞMESİNE YARDIMCI FAKTÖRLER
Günümüzde sinsi dostluklar, politik ve ekonomik baskılar devam ederken, sıcak savaş

stratejisi son yıllarda şekil değiştirerek yerini ülkeleri içerden çökertmeyi hedefleyen anarşi ve
teröre terk etmiştir.

Tarih boyunca ülkemizin maruz kaldığı çok yönlü ve sürekli tehdit, kitlesel ve bireysel
terörizm olarak ortaya çıkmış bazı dönemlerde ülkemizi içten çökertme ve parçalama
noktasına kadar getirmiştir. Bu tür hareketlerin en belirgin özelliği, toplumun çeşitli
kesimlerindeki kişileri içerisine çekmek ve onları kullandığı gerekçeler etrafında toparlamak
suretiyle, önce fikir ayrılıkları doğurarak bölmek, sonra bölünen parçalan örgütlemek ve daha
sonra da örgütleri anarşi ve terör ortamına iterek birbirine kırdırmak şeklinde özetlenebilir.

Bu tür bir harekata girişen yıkıcı odakların hedef aldıkları kitlenin başında gençlik
kesimi, özellikle üniversiteler ve işçiler gelmektedir. Zira, dinamik bir güce sahip olan bu
kesimler toplumun en aktif ve etkin kesimini oluşturmaktadırlar. Öyle ki, yetişme çağındaki
gençlerimiz mevcut karmaşa ortamında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edemez hale
getirilmektedir.

Terörün ana kaynaklarından birisi toplumun, özellikle gençlerin idealsiz olmasıdır.
Gençliğin his ve heveslerine hitap eden terör örgütleri, onları kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmaktadırlar. Terör örgütleri gençlere, gelecekleri ile ilgili pembe vaatlerde bulunarak,
gençliğin macera hevesini ve dinamizmini harekete geçirerek, onları kolayca
etkilemektedirler.

Bu nedenle öncelikle gençlerimize sahip çıkarak, onlara gerekli eğitimleri verip
ülkemize faydalı birer insan olarak yetişebilmeleri için tek yürek, tek yumruk, tek ideal
etrafında birleşmeleri sağlanmalıdır. Gençlerimiz ancak bu taktirde terör örgütlerinin
tuzaklarından kurtanlabilirler.

öte yandan, işçiler ve işsizlerde, daha ziyade bazı ideolojilerin ruhunda yatan "ezilme
ve sömürülme" fikirlerinden dolayı örgütlerce yönlendirilmeye müsait bir potansiyeldir.

Terör örgütleri, zor şartlarda bulunan işçileri ve işsizleri kendi saflarına katmak veya
rejimi, düzeni inkar etmek için meseleleri çok büyükmüş gibi göstererek, kitlesel hareket
başlatmaya çalışmaktadırlar.

Demokratik rejimlerin daha bir işlerlik kazandırılmaya, sosyal ve ekonomik yapının
geliştirilmeye çalışıldığı ülkelerde teröristler, ülkeyi bir kaos ortamına çekmeye, toplumun
huzurunu tehdit ederek kişilerin devlete olan güvenini sarsmaya, işleyen kurum ve kuruluşları
işlemez hale getirmeyi amaçlarlar.

Terör örgütleri halk içerisinde gerekli desteği bulamadıkları zaman, şiddet eylemlerini
yoğunlaştırarak devleti sert tedbirler almaya ve dolayısıyla halkın bu durumdan rahatsız
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olmasını sağlamaya ve rejimden soğutmaya çalışırlar. Terör tedirginliği ve kuşkusu
gündemde kalmaya devam ettikçe ülkenin gelişmesi ve kalkınması için olumlu adımların
atılması da engellenmektedir.

Terör ortamı içinde '"Devlet devre dışı bıraktırılarak" iç savaş senaryoları da
sahnelenmek istenebileceği unutulmamalıdır. Yaratılacak bu yeni durumun, Türkiye üzerinde
emelleri olan tüm odaklarca teşvik edileceği, karmaşa ve kaosun ülkemizi bölüp parçalamaya
çalışacağı üzerinde düşünmek ve bu durumu bilerek ona uygun tedbirleri bugünden almak
gerekmektedir. Ülkemizde uzunca bir süreden bu yana sahnelenmek istenen oyun Kürt-Türk,
Alevi-Sünni, Laik-Antilaik, gibi çatışmaların çıkarılması gayretidir.

Neticede bireyin ve kitlenin bu gibi propagandalardan etkilenmesi bilgisizlik ve
eğitimsizlikten ileri gelmektedir. Ancak, kendine güvenen, bilgili, gelenek ve göreneklerine
bağlı bir toplum, duyarlı yönlerini kullanmaya çalışan bu gibi kötü amaçlı kişilere izin
vermeyecektir.

Görüldüğü üzere, ülkemizde uzun süreden beri sürekli gündemde en önemli
sorunlardan biri olan terör, halen genel güvenliği tehdit edici ve huzur bozucu bir faktör
olarak azalan ölçüde de olsa etkisini sürdürmektedir.

Şu da bir gerçektir ki, hür parlamenter rejimle yönetilen devletlerin uzunca bir
süreden bu yana terörle mücadelelerinden de görüleceği gibi terörün ortaya çıkmasına ve
yeşermesine yol açabilecek etkenleri gidermeye çalışırlarsa çalışsınlar, siyasi kurumlar ne
kadar mükemmel, sosyal düzen ne kadar adil ve insani olursa olsun, bu mükemmel düzeni
radikal olarak şiddet yolu ile değiştirmek isteyecek bir avuç insan daima bulunacaktır. Tarihin
her döneminde olduğu gibi bu bir avuç insan dehşet ve korku salarak terör yolu ile
düşüncelerini topluma kabul ettirmeye çalışacaklardır.

Tek başına silahlı mücadele terörü sona erdiremez. Diğer taraftan takdir edilmelidir ki,
terörün silahsız çözümü de yoktur. Gerçekte, hiç bir ödün teröristi tatmin etmez. Gerçek
dünya ile teröristin dünyası arasında büyük fark vardır. Teröristin inançları ile gerçek olaylar,
olgular arasındaki çelişkiler somutlaştıkça, teröristin direnci azalır. Teröristin direnme gücünü
kuran iki etken vardır. Bunlardan birisi, teröristte temel inançlara yönelik kuşkuların doğması
ve diğeri de başvurduğu silahlı mücadelenin başarısızlığa mahkum olduğu bilincine
varmasıdır.

Terörizm olgusundaki psikolojik mücadele türünde hedef alınan fert, grup ve
toplulukları kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ancak çeşitli özellikleri
nedeni ile potansiyel güç oluşturan bazı fert ve grupların diğer kesimlere nazaran öncelik
taşıdığı, psikolojik baskıların bu fert ve gruplara daha yoğun tarzda uygulandığı
bilinmektedir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve
öğrencilerin psikolojik tehdide diğer kesim ve kesitlerden daha fazla muhatap olduğu
gözlenmektedir.

1994 den bu yana özellikle büyük şehirlerde öğrenci harçları ve kredi azlığı gibi
gerekçeleri bahane ederek başlayıp günümüzde de yer yer devam eden öğrenci olaylarında
olduğu gibi üniversiteler ülke için sosyal hadiselerin nirengi noktalarından birisini
oluşturmaktadır. Bu yönüyle arayış içinde idealist duygu ve düşüncelerle dolu olan gençlik
kesiminde, mevcut ve muhtemel sorunların istismarı ile propaganda ve diğer psikolojik
faaliyetler daha da etkili olmaktadır, tşte bu nedenle bir çok ideolojinin en masrafsız ve en
sadık uygulayıcıları olarak gördüğü gençlik kesimini, belirtilen bu psikolojik tehdidin
etkisinden kurtarmamız zorunludur.

Ne yazık ki, arayış içindeki genç beyinler Machiavelli'nin "amaca ulaşmak için her yol
mubahtır" ilkesine tabi kılınarak gerçekten iyi niyet ve gençlik heyecanı içinde daldıklan bu
serüvende kimlere ve niçin hizmet ettiklerini anlayamadan rol almakta ve aslında karşı
oldukları kesime hizmet ettiklerini bilmeden, ne büyük bir yanlış içine düştüklerinin farkına
varamamaktadırlar.
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Türkiye üzerinde emelleri olan iç ve dış güçlerin yürütmüş oldukları planlı çalışmalar
ve buna bağlı olarak gündeme gelen terör faaliyetleri sonucu, 1980 öncesinde olduğu gibi, bir
iç çatışmanın eşiğine getirilmek istenen Ülkemiz, bugün de aynı odaklar tarafından benzeri
çatışma ve bunalımlar içerisine sokulmak istenmektedir. Bu nedenle mevcut tehlikeyle
mücadele, her şeyden önce tehdidin boyutlarını ve mahiyetini bilmekle mümkündür.

Burada öncelikle vurgulanması gereken husus, kendi içimizden yetişen evlatlarımızı
anlayarak ve sevgiyle yaklaşarak onlara iyi bir yön verip yarının idarecisi olacakları bu
sistemde güvenli bir gelecek hazırlamak olmalıdır. Aksi halde aynı koşullan sunamadığımız
bir toplumun insanları, mutlu olmak bir yana kavgacı ve düzen bozucu olarak karşımıza
çıkacaklardır.

Şu da bir gerçektir ki, bir toplumda yaşayan insanların hepsinin aynı şekilde
düşünmelerini sağlamak imkansız olduğundan, farklı düşünce ve anlayışların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Farklı düşünceler bir devletin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak
dış güçlerce bu durumun istismar edilmesini önlemek ve fikirleri devletin bekası için
kullanmak esas olmalıdır. Aksi takdirde devletin zaafa uğratılması hiç bir düşünce ve kişiye
fayda getirmeyeceği gibi, dış güçlerin hedeflerine ulaşmalarında hızlandırıcı bir rol
oynanmaktan öteye gitmeyecektir.

Bu nedenle Türk toplumu ve aydınlarının, sahip oldukları ideoloji ve düşünceleri
yeniden gözden geçirmeleri, içlerindeki yabancı unsurları ayıklamaları gerekmektedir.

Bölücü terör örgütü ve onun arkasındaki dış güçler sadece terör yoluyla hedeflerine
ulaşamayacaklarını çok iyi bilmektedirler. Çünkü terörle devleti yıkmanın herhangi bir örneği
yoktur. Şüphesiz burada asıl amaçları, devlete güveni ortadan kaldırarak, propaganda, tehdit
ve sindirme yöntemleriyle toplumu yanlarına çekerek, devlete karşı halkı ayaklanmaya
zorlamaktır.

Demokratik bütün ülkelerde olduğu gibi terörün her türüyle mücadele etmek
devletlerin vazgeçilmez, devredilemez ve ertelenemez görevlerindendir. Terörle etkin
mücadele etmek devlet açısından hem meşru savunma hakkı, hem de vatandaşlarına karşı bir
yükümlülüktür.

Terörle mücadelede bütün kurumlar ve kişiler devletin yanında ve terörün her
türlüsünün karşısında yer almak zorundadırlar. Terör hiçbir zaman hak aramanın bir yolu
olarak kabul edilemez. Terörü hak aramanın bir yolu gibi mazur göstermeye yönelen
davranışları da anlayışla karşılamak mümkün değildir. Devletin kendisini bölmeyi ve terörü
meşru göstermeyi amaçlayan düşünceleri yasaklamak ve bunları savunanları cezalandırmak
hakkına da sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu yöndeki düşünce ve fiillere karşı hoşgörü,
demokrasinin bir gereği olarak kabul edilemez.

Ülkemizde anarşi, terör ve bölücü olayları önleyebilmek bakımından; etkili bir
istihbarat, etkili bir haberleşme, toplumsal olaylara göre yetiştirilmiş güvenlik gücü ve çabuk
karar veren yargı mekanizması ile hukukun içinde kalarak kamu ve toplum düzenini sağlamak
en başta gelen amaç olmalıdır. Aynca bu mücadelede devletin zayıflayan caydıncılık gücünü
süratle tesis etmekte gereklidir.

Terörle mücadelede alınacak bütün tedbirlerin insan haklannı zedelemeden ve
hukukun üstünlüğünü bir kenara bırakmadan, hür parlamenter demokratik rejim içinde aranıp
bulunması esas olmalıdır. Terörle mücadele bu çerçevede, demokratik, hukuk kurallan ve
meşruiyet içinde kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmelidir.

Ancak bütün bunlarla birlikte terörle etkin bir mücadele bakımından, Türkiye'nin
güvenli ve kapsamlı raporlar ışığında derin analizlere, çok ince ve çok boyutlu politikalara,
fayda ve risk hesabı iyi yapılmış çok ihtimalli, alternatifli senaryo ve stratejilere ihtiyacı
olduğu da açıktır.

Elbette, dış kaynaklı tehlikeleri belirleme ve bu konuda gerekenleri yapma konusunda
ısrarlı olunmalı, ancak bu çabalar kendi içimizdeki yanlışlıklan ve eksiklikleri de hızla
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gidermede ve böylece terörün istismar edebileceği ortamları ortadan kaldırmada bizi asla
yolumuzdan alıkoytnamalıdır.

VI- TERÖRÜN ÖNLENEBİLMESİ BAKIMDAN ÖNCELİKLE YAPILMASI
GEREKENLER

1. İstikrar ve Uzlaşma
İç siyasi mücadele dış güçlerin oyunlarına uygun ortam hazırlamamalıdır. Siyasette ve

toplumda istikrar ve uzlaşma ile doğal olarak yönetimde süreklilik mutlaka sağlanmalıdır.

2. Ekonomik seferberlik
Toplum bünyesinde derin yaralar açan ve bireysel olduğu kadar zaman zaman

toplumsal hareketlere de zemin hazırlayan işsizlik ve fakirlikle mücadele için sağlam, tutarlı
ve inandırıcı bir istikrar programı ile seferber olunmalıdır.

Yoğun iç göçlerle başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyük
şehirlerin varoşlarını dolduran, son derece sağlıksız gecekondularda yaşayan, yeterli iş, aş,
eğitim ve sağlık imkanlarından yararlanamayan toplum kesimlerine insanca yaşamalarım
sağlayacak imkanlar sunulmalı, gelecek için bir beklentisi ve ümidi kalmamış kişi ve
kitlelerin, her türlü radikal eylemin ve bu eylemlerden çıkar uman bazı çevrelerin en uygun
aracı olacaktan unutulmamalıdır. Toplumun ekonomik sıkıntılarının giderilebilmesi için
yoğun gayretler sarfedilmeli, daha da önemlisi toplumda karşılıklı sevgi ve hoşgörü egemen
kılınmalıdır.

3. Otoritesini Kullanabilen Demokratik Bir Devlet Yapısı
Ülkemizde Devletin demokratik olması ile otoritesiz obuası bazı çevrelerce neredeyse

aynı anlamı çağrıştırmaya başlamıştır. Devlet demokratik bir niteliğe sahip olmakla birlikte
hukuk düzenini, vatandaşlarının canlarını, mallarım ve değerlerini tehdit eden her unsura karşı
da gücünü göstermek zorundadır. Bu tehditler ister dış, isterse de iç kaynaklı olsun Devlet
kararlılığım ve devamlılığını otoritesi ile etkin bir şekilde göstermelidir.

Bunu sağlamak bakımından da Devlet özellikle kitleler ve gençler üzerinde yıkıcı ve
bölücü, birlik ve beraberliği bozucu propagandalarını çeşitli yazılı ve görsel medya araçları ve
kuruluşlarıyla yürütmeye çalışanlar hakkında yasal önlemler almalıdır. Devlet insan hakları,
düşünce özgürlüğü, eşitlik, adalet gibi kutsal değerleri istismar edip demokrasi çığırtkanlığı
yapan çevrelerin, bu değerleri terör lehine kullanmalarına fırsat vermemelidir.

4. Teröre Karşı Milli Bir Politika Oluşturulması
Terörü, mevcut devlet düzeni ve rejimi içinde sadece belirli bir siyasal organın veya

grubun karşıtı saymak büyük bir yanılgıdır. Terör, devlet yapısını hedefler; Bu gerçek
karşısında mevcut devlet yapısını sürdürmekten veya bu yapının ancak hukuka ve demokratik
rejime uygun usuller içinde değişmesinden yana olan güçlerin, bu sorunu tek vücut halinde ve
doğru biçimde saptaması, nedenlerini birlikte belirlemesi ve alternatifleri ortaya koyarak
çözümler arayıp, terörü hedeflerinden uzak tutması gerekir.

5. Ulusal ve Uluslararası Kamuoyunun Aydınlatması
öte yandan, belirli dış güçler ve onların uzantıları tarafından, her türlü tahrik, telkin ve

teşvikle sürdürülen bu tür olumsuz faaliyetlerin "önleyici ve durdurucu" olabilecek
"demokratik ve hukuk kurallarına dayalı tedbirleri" zamanında alabilmek, ulusal ve
Uluslararası kamuoyunu gerektiği ölçüde aydınlatmak ve bütün bu girişimleri açık seçik
gözler önüne serebilmek devletin teröre yönelik eylem planı içinde büyük bir önem arz
etmektedir.
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Türkiye, ulusal ve uluslararası kamuoyuna, özellikle de teröre açıkça destek veren
ülkelerdeki kamuoyuna ve terör karşıtı bütün demokratik sivil toplum örgütlerine terörün
çirkin yüzünü tanıtma hususundaki çabalarını artırmalıdır. Bu konuda, gerek ülke içinde
gerekse Uluslararası kamuoyunda terörün gerçek yüzünün görülebilmesi balonundan başta
kitle iletişim araçları olmak üzere, dünyaca ünlü sanatçılarından, topluma mal olmuş barış
elçilerinden ve dünyaca ünlü sporculardan azami oranda istifade edilmelidir.

öte yandan çeşitli dünya dillerine göre tercüme edilmiş kitaplar, broşürler, konserler,
sergiler, defileler vs. gibi etkinliklerle kundaktaki çocukların, hamile kadınların teröristlerce
hunharca katledilişinin delilleri ulusal ve Uluslararası kamuoyuna sunulmalıdır. Devlet bu
yönde ulusal ve Uluslararası sivil toplum örgütlerini hem teşvik etmeli hem de onlara öncülük
etmelidir.

6. Gençliğe Sahip Çıkılması
Son aylarda özellikle üniversite gençlerinin çeşitli bahanelerle toplum düzenini

bozucu eylemlerinde artış görülmektedir. Öncelikle gençliğin bu davranışlarının nedenlerinin
objektif bir şekilde ortaya çıkarılması sağlanmalı, mevcut sıkıntılar giderilmelidir.

özellikle terörü yönlendiren ve kumanda eden ülkeler, ulaşılmak istenen kitleleri
gençlik ve üniversiteler üzerindeki menfî propagandalarında eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık
gibi çeşitli temaları kullanarak psikolojik yönden etki altına almayı hedeflemektedirler.

Devlet bu tarihi görevini yaparken de kalıcılık ve devamlılık içinde olmalıdır. Aksine
durumda ise gençlik, kendini kargaşanın ve bir boşluğun içinde bulacaktır.

Bu bakımdan öncelikle gençlik, alışkanlığa dayalı bir eğitim programı içinde değil,
bilakis araştıran, inceleyen, analiz eden nitelikleri kazandıracak bir eğitim programının ve
uygulamasının içinde yer almalıdır. Eğitim sistemimiz gençlerimize "doğrunun neden doğru,
yanlışın da neden yanlış olduğu" sorgulamasını alışkanlık olarak kazandırabilmelidir.

Unutulmamalıdır ki gençlik bir senfoni orkestrası gibidir. Her türlü enstrümanlar
uyum içinde ses verdiği zaman güzeldir. Kazayla enstrümanlardan birinden uyumsuz ses
çıkarsa orkestra alt-üst olur. Yetenekleri ve kabiliyetleri hangi ölçüde ve oranda olursa olsun
fiziki ve ruhi gelişimlerini aynı süreçte ve ölçüde tamamlayamayan gençlik, bunalımlı bir
gençliktir, işte bunu temin içinde gençliğin bunalım ve sorunlarını tam ve doğru olarak tespit
eden ve bunlara gerçek anlamda çözüm arayan bir eğitim politikasına mutlak surette ihtiyaç
vardır.

7. Yazılı ve Görsel Basın
öte yandan, ülkemizde yazılı ve görsel basın, terör örgütlerinin eylemlerini haber

olarak verirken, aynı zamanda bu örgütlerin propagandalarına da araç olmaktadır. Terör
örgütleri çeşitli eylemleri yaparken; toplum üzerinde yılgınlık, korku meydana getirmeyi
hedeflemektedirler.Bu noktada medya, zaman zaman terör örgütlerinin amacım
gerçekleştirmesine araç olmaktadır.Bunu önleyebilmek amacıyla, her şeyden önce medyada
oto kontrolü sağlamak büyük bir önem arzetmektedir.

Bu açıdan yazılı ve görsel basının yukarıda değinilen milli kültürümüz, inançsal
değerlerimiz ve milli birlik ve beraberlik ruhunun toplumda tesisi bakımından sosyal
sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda teşvik edilmesi de ihmal edilmemelidir.

8. Yolsuzluklarla mücadele
Toplumda büyük tepkilere ve karamsarlık ortamının doğmasına yol açan bir başka

konu da, yolsuzluk olaylarının giderek yaygınlaşması ile bu olaylardan sorumlu olan kişilerin
kamuoyu vicdanında tatmin edici bir şekilde ciddi ve adil bir yargılama sistemi içersine
alınamamış olmasıdır. Konu üzerine Devletin bütün organları ile gidilmeli ve insanlarımızın
temiz toplum yaratılması yolundaki özlemleri hiç bir tereddüte mahal bırakılmayacak şekilde
giderilmelidir.
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Devletin tüm birimleri denetime açık olmalı, kamu kaynağı kullanan bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının denetlenebilmesi için gerekli yasal düzenleme ve değişiklikler
yapılmalıdır.Denetimden yoksun hiç alan ve birim bırakılmamalıdır.

9. Reformlar
Ülkemizin çağdaş ülkeler arasında yerini almasını sağlayacak başta demokratikleşme

olmak üzere, özellikle büyük şehirlerin varoşlarında terör ortamının yeşermesine neden olan
sağlık, eğitim, işsizlik ve çarpık kentleşme gibi sıkıntıların giderilebilmesi için gerekli hukuki
düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

Aynca, halkı mutlu kılacak açık, adil, kararlı, kırtasiyecilikten, hantallıktan,
yolsuzluktan, keyfilik ve kayırmadan, hırsızlık ve rüşvetten uzak bir yönetimin sağlanması
için gerekli reform çalışmaları yapılmalıdır.

öte yandan, terör, bugün ülkemizde tüm toplumu etkileyen bir olaydır ve bir
toplumsal sorundur. Bu nedenle terörün ortadan kaldırılması konusunda sadece hükümetlerin
çözüm üretmesi mümkün değildir. Toplumun tüm kesimlerinde işbirliğinin sağlanması önem
arz etmektedir. Bu çerçevede; siyasi düşünceleri ne olursa olsun, tüm sivil toplum örgütlerinin
ve etkin kişilerin devreye sokulması ve onların işbirliğinden yararlanılması gerekmektedir.

VII. ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE KARARLARDA TERÖRİZM
Daha öncede de ifade edildiği gibi, terörün başarısı büyük ölçüde dış desteğe bağlıdır.

Dış desteği olmayan terörün basan şansı yoktur. Ülkeler iç hukuk kurallarıyla terörü
önlemeye çalışırken, sorunun Uluslararası boyutu nedeniyle Uluslararası alanda terörü
önlemek amacıyla yapılan çalışmalara destek veya onay vermek zorundadırlar.

Buna rağmen Uluslararası topluluğun beklenen hedefe ulaştığım söylemek mümkün
değildir. Çünkü kimi ülkelerce terör olarak görülen bir olgu başka ülkeler tararından şiddet,
isyan veya gerilla savaşı, bir etnik grubun kurtuluş mücadelesi, düşük yoğunlukta savaş olarak
algılanmaktadır.

Ayrıca, 'terörle" "siyasi suç" kavramları da iç içe girmiş kavramlar olduğundan,
ülkeler farklı teşhis koymaktadırlar. Bu teşhiste ülkelerin, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları
önemli rol oynamaktadır. Bir terörist, suç işledikten sonra yurtdışına kaçmakta, gidilen ülke,
suç kendi ülkesinde işlenmediği için, suçu, "siyasi suç" olarak kabul ederek, herhangi bir
yargılama yapmamakta ve suçluyu iade etmemektedir. Çünkü Uluslararası hukuka göre
"siyasi suçlar"da iade yoktur.

1. Milletler Cemiyeti Kararlarında Terörizm
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), 1935 yılında Kopenhag Konferansında

"Terörün önlenmesi ve Cezalandırılması " ve "Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması"
konularında iki sözleşme hazırlamış ve bunlar 16 Kasım 1937 de Cenevre'de imzalanmıştır

'Terörün önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin 8. Maddesine göre, "teröristi
ya iade et veya cezalandır" ilkesi benimsenmiştir. Böylece terör ile siyasal suç kavramında
anlaşamama durumunda suçluların cezasız kalmaları önlenmiş olmaktadır. Sözleşme, terör ile
ilgili bilgilerin tek merkezde toplanmasına da olanak sağlamaktadır. Ancak, bu iki sözleşme
bazı ülkeler tarafından imzalanmışsa da, 2. Dünya Savaşının yaklaşması, Cemiyetin
etkinliğini giderek kaybetmesi gibi nedenlerle yürürlüğe girememiştir. Buna rağmen terör
olayının Cemiyette bu denli ciddiyetle ele alınması önem taşımış ve daha sonra BM
tarafından da ele alınmasının öncüsü olmuştur.

2. Birleşmiş Milletler Kararlarında Terörizm
BM, terörle mücadele konusunda ilk defa 1937 tarihli Cenevre Sözleşmesine atıfta

bulunarak "Devletler arasında BM şartlarına uygun bir şekilde Dostane Münasebetler Kurma
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ve İşbirliği Yapılmasına Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri" ile kimsenin
teröre destek olmamasını istemiştir.

a) Sözleşmeler
Birleşmiş Milletler kurulduğu günden bugüne kadar, terör eylemlerine karşı

Uluslararası sözleşmeler ya da bildiriler hazırlayarak, üye ülkelerin imza ve onayına
sunmaktadır.Terörle mücadelede demokratik ülkelerin normlarını oluşturan bu
sözleşmelerden bazıları şunlardır:

1. 14 Eylül 1963 tarihinde Tokyo'da imzalanan "Uçaklarda îşlenen Suçlar Ve Diğer
Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme",

2. 16 Aralık 1970 tarihinde Lahey'de imzalanan '"Uçakların Kanundışı Yollarla Ele
Geçirilmesinin önlenmesi Hakkında Sözleşme",

3. 23 Eylül 1971 tarihinde Montreal'de imzalanan "Sivil Havacılığın Güvenliğine
Karşı Kanundışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin Sözleşme"

4. 14 Aralık 1973 tarihinde New York'ta imzalanan "Diplomasi Ajanları da Dahil
Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların önlenmesi Ve
Cezalandırılması Sözleşmesi",

5. 17 Aralık 1979 tarihinde New York'ta imzalanan "Rehine Alınmasına Karşı
Uluslararası Sözleşme",

6. 03 Mart 1980 tarihinde Viyana'da imzalanan "Nükleer Maddelerin Fiziksel
Korunması Hakkında Sözleşme",

7. 24 Şubat 1988 tarihinde Montreal'de imzaya açılan "Uluslararası Sivil Havacılığa
Hizmet Veren Havaalanlarında Kanundışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol",

8. 10 Mart 1988 tarihinde Roma'da imzalanan "Denizde Seyir Güvenliğine Karşı
Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Sözleşme",

9. 10 Mart 1988 tarihinde Roma'da imzalanan "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit
Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol",

10. 01 Mart 1991 tarihinde Montreal'de imzalanan "Plastik Patlayıcıların Teşhisi
Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesi",

11. 20 Mayıs 1999 tarihinde New York'ta imzalanan "Terörist Bombalamaların
Ortadan Kaldırılması Hakkında Uluslararası Sözleşme",

12. 27 Eylül 2001 tarihinde New York'ta imzalanan "Terörizmin Finansmanının
önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme",

13. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör saldırısından sonra ise
aşağıda metni verilen 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı,

Terörle mücadele konusunda Uluslararası tavn ortaya koymaktadır.

b) Güvenlik Konseyi'nin 28 Eylül 2001 / 4385. Oturumu (2001) 1373 saydı Kararı
Güvenlik Konseyi; 19 Ekim 1999 tarihli (1999) 1269 ve 12 Eylül 2001 tarihli (2001)

1368 Kararlarını teyit ederek,
Aynı şekilde 11 Eylül 2001 tarihinde New York, Washington ve Pennsylvania'da

işlenen terörist saldırılarla ilgili hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyen kınamasını teyit
ederek ve bu nev'i bütün eylemlerin önüne geçilmesine ilişkin kararlılığını ifade ederek,

Uluslararası her terör eyleminde olduğu gibi, bu nev'i eylemlerin barış ve Uluslararası
güvenlik için bir tehdit oluşturduklarını ayrıca teyit ederek,

Birleşmiş Milletler Şartı'nın onayladığı ve (2001) 1368 sayılı Kararda teyit olunan
bireysel ya da kolektif doğal meşru savunma hakkını teyit ederek,

Barışa ve Uluslararası güvenliğe karşı tehditlerinin ağırlığım hissettiren terörist
eylemlere karşı Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak bütün imkânlarla mücadelenin
gerekliliğini teyit ederek,
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Dünyanın değişik bölgelerinde, hoş görüsüzlük ve aşınhğın neden olduğu terörist
eylemlerin çoğalmasından derin şekilde kaygı duyarak,

Terörist eylemleri önlemek ve onları cezalandırmak için acil işbirliğine gitmelerini,
özellikle artan bir işbirliği ve terörizmle ilgili Uluslararası sözleşmelerin eksiksiz
uygulanmasını devletlerden talep ederek,

Topraklan üzerinde bütün yasal olanaklarla her nev'i terörist eylemin finansmanım ve
hazırlığım önlemek ve cezalandırmak amacıyla devletlerin Uluslararası işbirliğini ek önlemler
alarak tamamlamaları gerektiğini dikkate alarak,

Genel Kurulun Ekim 1970 tarihli ve (2625 XXV) sayılı Deklarasyonunda düzenlediği
ve Güvenlik Konseyi'nin (1998) 1189 sayılı Kararıyla teyit ettiği, her devletin, diğer bir
Devletin topraklan üzerinde terör eylemlerim düzenlemek ve cesaretlendirmekten, bunlara
yardım ve katılmaktan veya topraklan üzerinde bu nev'i eylemlerin işlenmesi amacına
yönelik faaliyetlerin düzenlenmesine hoş görüyle yaklaşmaktan imtina edeceği ilkesini teyit
ederek,

Birleşmiş Milletler Şartf nın VII nci Bölümü gereğince hareketle,

Btttfln Devletlerin:
a) Terörist eylemlerin finansmanını önlemesine ve cezalandırmasına;
b) Hangi şekilde olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak uyrukları tarafından

topraklan üzerinde terörist eylemleri işlemek için veya bunların terörist eylemleri işlemek için
kullanılacağı bilinerek kasten malî kaynak temini ve toplanmasını suç haline getirilmesine;

c) Terörist eylemlerde bulunmak suçunu işleyenlerin ya da işlemeye kalkışanların, bu
nev'i eylemleri kolaylaştıran ya da onlara katılanların, bu şahıslara ait veya bu şahıslar
tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak denetlenen kuruluşların ve anılan şahıs ya da
kuruluşlar adına veya bu şahıs ya da kuruluşların talimatları doğrultusunda hareket eden şahıs
ya da kuruluşlann, ve bu şahıslar ve kuruluşlarla ortak olan veya onlar tarafından doğrudan ya
da dolaylı olarak kontrol edilen bu şahıslara ait mal varlıklarından doğan anapara da dahil
olmak üzere, anaparalarının ve diğer malî varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının vakit
geçirmeksizin dondurulmasına;

d) Topraklan üzerinde bulunan kendi uyrukları veya bütün kişi ve kuruluşlardan,
doğrudan veya dolaylı olarak, terörist eylemlerde bulunmak suçunu işleyenlerin ya da
işlemeye kalkışanlann, bu nev'i eylemleri kolaylaştıran ya da onlara katılanların, bu şahıslara
ait ya da doğrudan veya dolaylı olarak bunlar tarafından kontrol edilen kuruluşlann ve bu
şahısların adına ya da talimatlan doğrultusunda hareket eden şahıs ya da kuruluşlara anapara
katmalarını, malî katıda veya ekonomik kaynak veya malî ya da buna bağlı diğer hizmette
bulunma ve sağlamalarının yasaklamasına;

Karar verir.

Aynı şekilde bütün Devletlerin:
a) Aktif ya da pasif, hangi şekilde olursa olsun, özellikle terörist gruplara üye

toplanmasını ve teröristlere mühimmat sağlanmasını cezalandırarak, terörist eylemlere
katılmış şahıs ya da kuruluşlara destek sağlanmasından imtina etmelerine;

b) Terörist eylemlerin işlenmemesi için istenen bütün önlenmeleri, özellikle bilgi
değişimi suretiyle diğer devletlerle acil uyarıyı sağlayarak almalarına;

c) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayanlara, örgütleyenlere, destekleyenlere ya da
bu eylemleri işleyenlere ya da faillerine yataklık edenlere sığınma hakkım vermeyi
reddetmelerine;

d) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayanlann, örgütleyenlerin, destekleyenlerin ya
da bu eylemleri işleyenlerin, bu nev'i eylemleri diğer devletlere veya diğer devletlerin
vatandaşlarına karşı işlemek amacıyla karşılıklı olarak topraklanın kullanmalannı
engellemelerine;
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e) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayan, örgütleyen veya terörist eylemleri işleyen,
iştirak eden ya da onlara destek veren her şahsın adalet önüne çıkartılmasına ve bu şahıslara
karşı alınabilecek önlemler haricinde, bu terörist eylemlerin ulusal mevzuatta vahim suç
haline getirilmesine ve öngörülen cezaların bu eylemlerin vahameti ölçüsünde olmalarına,
dikkat etmelerine;

f) Terörist eylemlere malî kaynak sağlanmasına ya da, uhdelerinde bulunan ve usulî
işlemlerde gerekli olacak ispat vasıtalarının elde edilmesine yönelik yardım da dahil olmak
üzere, bu eylemlerin ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması ve suç soruşturmaları ve diğer usulî
muameleler sırasında en geniş şekilde karşılıklı yardımlaşmaya katılmalarına;

g) Sınırlarda etkili denetimler icra ederek teröristlerin ve terörist grupların
hareketlerini ve kimlik cüzdanları ve seyahat belgeleri verilirken denetlemelerine ve kimlik
cüzdanlarının ve seyahat belgelerinin taklit edilmesini ya da hileli kullanımım
engellemelerine;

Karar verir.

Bütün Devletlerden:
a) Bilhassa teröristlerin ya da terörist şebekelerinin hareketlerine, taklit edilmiş

seyahat belgelerine, silah, patlayıcı veya hassas maddelerin kaçakçılığına, teröristlerin iletişim
teknolojilerinin kullanımına ve terörist grupların sahip olduğu kitlesel imha silahlarının
tehdidine ilişkin işlemsel bilgilerin değişiminin yoğunlaştırılması ve hızlandırılması
imkânlarım bulmalarını;

b) Uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak bilgilerin değişimini ve idarî ve adlî
temelde terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla işbirliğine gidilmesini;

c) Özellikle, ikili ve çok taraflı sözleşmeler çerçevesinde, terörist eylemleri önlemek
ve cezalandırmak ve bu nev'i eylemlerin faillerine ilişkin önlemler almak amacıyla işbirliğine
gitmelerini;

d) En kısa sürede, 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanın Önlenmesine ilişkin
Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, terörizme ilişkin Uluslararası sözleşme ve
protokollere taraf olunmasını;

e) Güvenlik Konseyi'nin 1368 (2001) sayılı Karan ile birlikte terörizme ilişkin
Uluslararası sözleşme ve protokollere göre daha fazla işbirliğinde bulunulmasını ve bunların
eksiksiz olarak uygulanmasını;

f) Mülteci statüsü vermeden önce, sığınma talebinde bulunanların terörist eylemleri
örgütlemediği ya da bunları işlemediğine ve bunlara katılmadığına kesin olarak kanaat
getirilmesi amacıyla, insan haklarına ilişkin Uluslararası normlar da dahil olmak üzere, ulusal
mevzuatlanndaki geçerli düzenlemeler ve Uluslararası hukuka uygun olarak gereken
önlemlerin alınmasını;

g) Uluslararası hukuka uygun olarak, terörist eylemlerin faillerinin veya
örgütleyicilerinin veya bu nev'i eylemleri kolaylaştıranların mülteci statüsünü kendi
çıkarlarına uygun olarak saptırmamalarını ve terörist olarak varsayılanların iade taleplerinin
reddinin siyasî mülahazaları doğrulayacak şekilde reddedilmemesine dikkat edilmesini;

Talep eder.

Uluslararası terörizm ve Uluslararası örgütlü suçlar, yasadışı uyuşturucu, karapara
aklama, silah kaçakçılığı ve nükleer, kimyasal, biyolojik ve ölümcül tehlike teşkil eden diğer
maddelerin yasadışı aktarımı arasındaki yalan ilişkileri kaygıyla not eder ve bu itibarla
bölgesel ve Uluslararası ölçekte bu vahim soruna karşı harekatın güçlendirilmesi ve
Uluslararası güvenliğe getirdiği ağır tehdidin önlenmesi amacıyla sarf olunan güçlerin
işbirliğinin kuvvetlendirilmesi gereğinin altım çizer;
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Terörizm eylemlerinin metotlarının ve uygulamalarının Birleşmiş Milletler
Örgütü'nün amaç ve ilkelerine ters olduğunu ve terörist eylemlere malî kaynak sağlanması ve
örgütlenmesinin ya da bu nev'i eylemlere azmettirmenin de aynı şekilde Birleşmiş Milletler
Örgütü'nün amaç ve ilkelerine ters olduğunu ilân eder;

tç Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin uygulanması doğrultusunda, Güvenlik
Konseyi'nde, Konseyin bütün üyelerinden oluşan ve bu Kararın uygulanmasını, istenen
uzmanlar vasıtasıyla, takip ile görevli bir Komitenin kurulmasına karar verir ve bütün
Devletlerden Komiteye en geç bu Kararın kabulünden itibaren geçen 90 gün içinde ve
Komiteye teklif olunacak takvime göre, Kararın hayata geçirilmesi ile ilgili aldıkları
önlemleri rapor etmelerini talep eder;

Genel Sekreter ile danışmalarda bulunarak, Komiteye görevlerini belirlemesi, en geç
bu Kararın kabulünden itibaren geçen 30 günlük süre içinde bir çalışma programını sunması
ve ihtiyaç duyduğu destek konusunda düşünmesi talimatlarını verir;

Şart gereğince kendisine tevdi edilen sorumluluklara uygun olarak, bu Karara tam
olarak uyulmasının sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığını ilân
eder;

Sorunun (her yönüyle ele) alındığına karar verir.

3. Avrupa Konseyi Kararlarında Terörizm
Avrupa Konseyi, kararlan ile teröre karşı Uluslararası önlemler alan etkin bir bölgesel

kuruluştur. Avrupa Konseyi Danışma Meclisi, 1973'de aldığı 703 sayılı kararıyla Uluslararası
terörün bir suç olduğunu belirtmiş ve "teröriste ya ceza ver, ya da iade et" kuralı
desteklenmiştir.

Konseyin 1974 tarihli 3 sayılı tavsiye kararı, Uluslararası terörizm konusunda önem
taşımaktadır.

27.01.1977'de, "Terörün Önlenmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi"de kapsamlı ve tek
bir metin oluşturularak imzalanmış ve 1978'de yürürlüğe girmiştir. Strasbourg'da Türkiye
dahil 17 ülke tarafından onaylanmış bulunan bu belgeyi, sadece Malta ve İrlanda tasdik
etmemiştir. Sözleşme, 15 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan ve 13.01.2005 tarihinde
TBMM'nce onaylanan tadil protokolü ile son halini almıştır. Sözleşmenin amacı ise terör
eylemlerini işleyenlerin temelde iade edilmeleri aksi takdirde ise yakalandıkları ülkede
yargılanmalarını sağlamaya yöneliktir.

Ayrıca,
Bakanlar Komitesi'nin 15.01.1982 tarih, 1 sayılı tavsiye karan ile terör fiillerinin

kovuşturulması ve cezalandırılması ile ilgili tavsiye karan,
28.04.1982 tarih ve 941 sayılı tavsiye karan,
Avrupa Konseyi İstişari Asamblesi'nin 1984'de benimsediği "Avrupa'da Terörizme

Karşı Demokrasinin Savunulması" konusundaki 1982 sayılı karan,
1984'de Madrid'de toplanan Adalet Bakanları 14. Konferansında ele alınan "Terörizm

ve Uluslararası Organize Suçlara Karşı Mücadele îşbirliği"ne ilişkin 4 nolu karar önem
taşımaktadır.

4. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Terörizme Bakışı
Bugüne kadar Avrupa Güvenlik işbirliği Örgütü'nün düzenlemiş olduğu toplantılarda

ortaya konan belgelerde, terörle ilgili bazı kararların alındığı görülmektedir.

5. 1975 Helsinki Nihai Senedinde, devletlerin terörist eylemlere doğrudan ya da
dolaylı şekilde yardım etmekten kaçınacaklan vurgulanmaktadır.
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6.1983 Madrid Belgesinde, toplantıya katılan devletler, Uluslararası ilişkilerde şiddet
kullanılması dahil terörizmi kınamakta; terörizmin masum insanların canına kastettiğini, insan
haklarını ve temel özgürlükleri yok ettiğini belirtmekte; terörizmle mücadele için ikili ve çok
taraflı işbirliği özendirilmekte; ülkeler kendi topraklarının terör eylemlerinin hazırlanması,
düzenlenmesi konusunda kullanılmasına, bunları yapanların orada banndınlmasına izin
vermeyeceklerini belirtmekte; bu eylemlerin finanse edilmeyeceği, teşvik olunmayacağı ya da
hoş görülmeyeceği vurgulanmaktadır.

7. 1989 Viyana İzleme Belgesi terörizmi kınamakta, teröristlerin taleplerine karşı
direnme gösterilmesi politikası izlenmesini tavsiye etmekte, terörizm konusunda bilgi değiş
tokuşu dahil ikili ve çok taraflı iş birliği yapılmasını, diplomatik ve konsolosluk misyonlarının
ve bunların personelinin güvenliğinin sağlanmasını ve terörist eylemlerin önlenmesi için
gereken önlemlerin alınmasını istemekte, terör eylemlerine karışanların sınır dışı edilmesi ve
yargı önüne çıkarılması, birden fazla ülkenin hükümranlığının söz konusu olduğu durumlarda
Uluslararası sözleşmelere uygun hareket edilmesinin gereğini vurgulamaktadır.

8. 1990 İnsan Boyutu konulu Kopenhag Toplantısı Belgesinde, kendi ülkesinin ya
da bir başka ülkenin düzenini yıkmaktan vazgeçmeyi reddeden şiddet ya da terörizm
kınanmakta ve ülkenin bununla mücadeledeki sorumlulukları vurgulanmaktadır.

9. 1990 Paris Senedi (Charter) terörizmin her türlüsünü kınamakta ve terörle
mücadelede işbirliğini öngörmektedir.

10. 1992 Helsinki Belgesi de her türlü terör eylemini kınamakta, AGİÖ çerçevesinde
terör konusunda alman kararlan yinelemektedir.

11. 1994 Budapeşte Belgesi, terörizmin hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini,
terörizmin desteklenmeyeceğini, onunla mücadele için iş birliği yapılacağım vurgulamakta,
teröristlerin yargılanması ve sınır dışı edilmesi konusundaki Uluslararası sözleşmelere
uyulacağı yinelenmektedir.

12. 1996 Lizbon Belgesi, terörizm, örgütlü suç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı,
kontrolsüz göç ve çevre kirliliğinin AGİÖ üyelerinin ortak sorunu olduğunu belirtmektedir.
Vesikanın "silahların denetimi" bölümünde terörizmin her çeşidi ile mücadele edileceği
vurgulanmakta, "Güvenlik İş Birliği" bölümünde de terörizmle mücadele konusunda
Uluslararası camianın aldığı önlemleri tamamlayıcı tedbirler alınacağı belirtilmektedir.

13. NATO'nun 5. Madde Kararı
11 Eylül 2001 günü Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon'a yönelik teröristlerin

uçaklı intihar saldırılarından sonra NATO S. maddeyi yürürlüğü koymuştur.
Bu maddeye göre taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya

daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldın olarak
değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan
bireysel ya da toplu öz savunma hakkım kullanarak, Kuzey Atlantik Bölgesinde güvenliği
sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da
dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara
yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son olarak, 28 Eylül 2001 tarihinde
Uluslararası terör ile mücadele etmek için atılacak adımlan ve stratejileri de içeren, (1373)
sayılı karan oy birliği ile kabul etmiştir. Karar, Birleşmiş Milletler anayasasının bansın ve
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güvenliğin tesis edilmesi amacıyla gerekli görüldüğü takdirde zor kullanma yetkisi veren 7.
Bölümü çerçevesinde alınmış olup tüm üye devletler için bağlayıcı niteliktedir. Bu karar, terör
örgütlerinin diğer ülkelerde barınmasına, örgütlenmesine ve faaliyette bulunmasına imkan
vermemekte, hatta her türlü mal varlıkları ve ekonomik kaynaklarına el koymayı mümkün
kılmaktadır.

14. FATF (Mali Eylem Görev Grubu-Financial Action Task Force) Tarafından
Terörün Finansmanı İle İlgili Kararlaştırılan 8 Özel Tavsiye

a) Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konması
Her ülke Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 1999 tarihli Birleşmiş Milletler

Sözleşmesi'ni onaylamak ve tam olarak uygulamak için acil önlemler almalıdır.
Ülkeler, terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin

Birleşmiş Milletler Kararlarını, özellikle 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kararını derhal yürürlüğe koymalıdır.

b) Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç
Haline Getirilmesi

Her ülke, terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin finansmanını suç haline
getirmelidir. Ülkeler, bu suçların kara para aklamanın öncül suçlan olarak düzenlenmesini
temin etmelidirler.

c) Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi
Terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin Birleşmiş

Milletler Kararlan uyarınca, her ülke terörizmin ve terörist örgütlerin finanse edilmesinde
kullanılan paraların veya diğer malvarlıklarının gecikmeksizin dondurulması için gerekli
önlemleri uygulamalıdır.

Her ülke, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörist örgütlerin finansmanına ait veya
bunların finansmanında kullanılan ya da kullanılması tasarlanan malvarlığına el konulması ve
bu malvarlığının müsaderesi için yetkili otoritelere imkan sağlayan yasal önlemleri de içeren
önlemler benimsemeli ve yürürlüğe koymalıdır.

d) Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi
Karaparamn aklanmasının önlenmesine dair yükümlülüklere tabi olan mali kurumlar

veya diğer işletmeler veya varlıklar, fonların terörizm, terörist eylemler veya terörist
örgütlerle bağlantılı veya ilgili olduğundan ya da bunun için kullanıldığından şüphelenirlerse
ya da şüphelenmek için makul nedenleri olursa, şüphelerini yetkili otoritelere derhal
bildirmelidirler.

e) Uluslararası İşbirliği
Karşılıklı yasal yardım veya bilgi değişimine dair bir anlaşma, düzenleme veya diğer

bir mekanizmaya dayanarak, her ülke bir diğer ülkeye, terörizmin, terörist eylemlerin ve
terörist örgütlerin finansmanına ilişkin davalar, idari araştırma ve soruşturmalar ile cezai ve
medeni uygulamalarda mümkün olan maksimum yardımı sağlamalıdır.

Ülkeler, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörist örgütlerin finansmanı ile
suçlanmış şahıslar için güvenli sığmaklar sağlanmamasını tenünen olası tüm önlemleri almalı
ve mümkün olduğu takdirde bu şahıslatın suçu işledikleri ülkeye iade edilmesi için yürürlüğe
konmuş prosedürlere sahip olmalıdır.
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f) Alternatif Havale Yöntemleri
Her ülke, gayri resmi bir para veya değer transfer sistemi veya ağı aracılığıyla transfer

de dahil olmak üzere, para veya değer transferi hizmeti sağlayan şahıs veya tüzel kişiliklerin
lisanslı veya kayıtlı olmaları ve bankalara ve banka dışı mali kurumlara uygulanan tüm FATF
Tavsiyelerine tabi tutulmalarının sağlanabilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Her ülke, bu
hizmeti yasadışı bir şekilde yerine getiren şahısların veya tüzel kişiliklerin idari, medeni veya
cezai yaptırımlara tabi olmasını temin etmelidir.

g) Elektronik Transfer
Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumların fon transferlerinde

ve ilgili mesajlarda havaleyi yapan kişiye ilişkin tam ve makul bilgileri (isim, adres, hesap
numarası) temin etmelerini gerekli kılmak için önlemler almalıdır ve söz konusu bilgi transfer
veya ödemeler zincirindeki mesajlarda yer almalıdır.

Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumların, tam havaleyi
yapan kişiye ilişkin bilgiyi (isim, adres, hesap numarası) içermeyen şüpheli fon transferi
faaliyetlerini sıkı bir şekilde incelemelerini ve izlemelerini sağlamak için önlemler almalıdır.

h) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Ülkeler, terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılabilen varlıklarla ilgili kanun

ve yönetmeliklerin yeterliliğini yeniden gözden geçirmelidir. Kâr sağlamayan kuruluşlar
özellikle istismara açıktır ve ülkeler bunların;

(i) Terörist örgütler tarafından yasal varlık süsü verilerek,
(ii) Varlıkların dondurulması önlemlerinden kaçmak amacı da dahil olmak üzere,

terörizmin finansmanının sağlanması amacıyla kendi çıkarları doğrultusunda kullanılarak,
(üi) Yasal amaçlı fonların el altından terörist örgütlere saptırılmasını gizleyerek veya

saklayarak,
Kötüye kullanılmasını engelleyecek tedbirleri almalıdır.

Vin- ULUSLARARASI TERÖRİZME KARŞI ALINMASI GEREKEN
TEDBİRLER

Terörizm, tarihin en eski zamanlarından beri toplumları ve ülkeleri tehdit etmiş ve
etmeye devam edecektir. Değişen dengeler ve Uluslararası ilişkilerdeki farklılaşmalar
neticesinde, geçen yüzyılda "sıcak savaşların" yerini "soğuk savaş" yöntemleri alarak
terörizm daha da yaygınlaşmıştır.

Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında kendi politikalarını uygulama imkanı
bulamayan bir takım ülkeler amaçlarını gerçekleştirmede terörü bir araç olarak
görmektedirler. Güçlü devletlerin ise kendi politikalarım gerçekleştirmek ve rakiplerini etkisiz
kılabilmek için terörü bir araç olarak kullandıktan değerlendirilmektedir.

Terörizm, günümüzde bir tehdit olmaktan çıkmış ve tüm dünyayı derinden etkileyen
bir tehlike haline gelmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezine yapılan uçaklı
intihar saldırısı bunun en büyük göstergelerinden birisidir.

Günümüzde Uluslararası bir nitelik kazanan.terörizmin, özellikle demokratik dünya
ülkelerinde yarattığı tahribat, her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı tüm dünyanın birinci
gündem maddesi terörizm ve terörizmle mücadele haline gelmiştir.

Türkiye, yaklaşık 30 yıldan beri, terörün her türlüsü ile mücadele etmiş ve etmekte
olan bir ülke olarak tecrübeleri göstermiştir ki terörizmle mücadelede Uluslararası iş birliği
etkinliğin artırılmasında önem taşımaktadır. Bu nedenle, Terörle mücadele ve güvenlik
konularında işbirliği amacıyla her türlü Uluslararası organizasyona iştirak edilmeye
çalışılmaktadır. Ülkemizin, 28-29 Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO
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2004 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasını da bu anlamda yapılmış büyük adımlardan biri olarak
değerlendirmek gerekmektedir. Ülkemizde kamunun gerçekleştirdiği en büyük Uluslararası
organizasyon niteliği taşıyan Zirve'nin güvenlik planlamaları sıfır risk ve özverili çalışmalar
neticesi yapılarak, büyük bir başarı ile uygulanmıştır.

IX- TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Günümüzde terör artık bir ülkenin iç sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası boyut

kazanmıştır. Teröristler eskiden olduğu gibi sadece bulundukları ülke içinde kalmayıp başka
ülkelerdeki farklı gruplar ile bağlantı kurabilmekte, karşılıklı destek ortamı
bulabilmektedirler. Bunun sonucu olarak da uluslararası bağlantılarım ve modern teknolojiyi
de kullanmak suretiyle pek çok ülkede etki yapan eylemler düzenleyebilmektedirler. Kitle
iletişim araçlarının büyük ilgisi sayesinde de yerel ve uluslararası kamuoyunda önemli etki
sağlayabilmektedirler.

Öte yandan terörizm üç-beş kişinin bir araya gelerek, terör eylemleri gerçekleştirmeye
karar vermesiyle ortaya çıkacak kadar basit ve tesadüfi bir olgu değildir. Her şeyden evvel
çok iyi bir altyapı gerektirir. Son derece gelişmiş silahların kolaylıkla elde edilebilmesi,
teröristlerin silah kullanma, saldırı ve kaçma teknikleriyle ideolojik bakımdan eğitilmesi, çok
sayıda örgüt elemanının barındırılması, beslenmesi, bunlara kimlik, pasaport vb. belgelerin
sağlanması, çok iyi işleyen bir haber ağının kurulması gerekmektedir. Teröristlerin kullandığı
gelişmiş silahların sağlanması bütün dünyada kolları bulunan silah kaçakçılığı şebekeleriyle
yapılmaktadır. Silah kullanma, saldın ve sabotaj teknikleri ise Uluslararası terör örgütlerinin
kamplarında ve teröre çeşitli sebeplerle destek veren ülkelerin topraklarındaki eğitim
kamplarında öğretilmektedir. Günümüzde değişik terörist gruplar arasında çok yakın bir
işbirliği de bulunmaktadır.

Terörizm, malî bakımdan da oldukça külfetli bir faaliyettir. Değeri milyonlara varan
silahların alınması, teröristlerin seçkin muhitlerdeki son derece iyi döşenmiş evlerde bol para
harcayarak barınmaları, seyahat ve yer değiştirmelerinden doğan giderler, sırf soygunlarla
elde edilecek paralarla karşılanamaz. Bir kere soygunlarla sağlanan gelir, düzenli ve sürekli
değildir. Oysa örgüt harcamalarının düzenli ve sürekli olması gerekir. Bunun yolu soygun dışı
kaynaklara sahip olmaktır. Bunun için bazı terör örgütleri ticari yatırımlara girişirken, bazıları
belli devletlerden düzenli yardımlar almakta ve bazıları ise uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla
ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Terörle ilgili olarak ortaya çıkabilecek en tehlikeli gelişme de yine teknolojiye
bağlıdır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte kitle imha silahlarının kontrol dışı kullanılma
riski de ortaya çıkmıştır. Terör örgütleri ve bunların destekçisi devletlerin elinde nükleer,
biyolojik ve kimyasal silahlar şu anda yoksa da, zamanla bu silahlan elde etme ihtimalleri söz
konusudur. Kitle imhasına yönelik silah teknolojileri ile birlikte bunları kullanma heveslisi
grupların çoğalması, terörün çehresini de değiştirmiştir. Kimyasal maddelerin kullanılmasında
sansasyonel bir örnek olarak Japonya'nın Tokyo şehrinde meydana gelen Sarin gazı olayı
gösterilebilir.

Terör hadiselerinin karşısındaki başarısızlığın temelinde terörün nerede, ne zaman ve
nasıl meydana geleceğinin bilinmeyişinden çok, terörün ardındaki gerçeklerin doğru bir
biçimde ortaya konamamış olması yatmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, terörle mücadelede; mücadele edilecek unsur veya unsurlar bütün
boyutlanyla yani ortaya çıkış sebepleri ve gelişim süreçleri ile teşhis edilemediği takdirde
başarısızlık, basandan daha yakındır.

Bugün dünyada terör globalleşmiştir. New York'ta 11 Eylül 2001 tarihinde meydana
gelen saldın oluncaya kadar hiçbir üîke, ülkemizin terör belasından neler çektiğini anlamak
istememiş tam tersine kendi yaranna kullanmaya çalışmıştır. Halbuki perşembenin gelişi
çarşambadan bellidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 73 —

Sosyal bilimciler dünyayı çok önceden terör yaygınlaşmasına karşı uyardılar, örneğin
bilim adamı ve düşünür Peter F.Drucker 1989 yılında yazdığı "Yeni Gerçekler" adlı kitabında
New York'a bir terörist saldırıyı o tarihte dile getirmişti. Sadece binayı şaşırmıştır. O ikizlere
değil Etnpire State Buildinge terörist saldırı olacağını varsaymiştır. Konu ile ilgili olarak da,
'Terörizm tek başına herhangi bir yönetimin girişeceği eylemlerle denetim altına alınamaz,
ortadan da kaldırılamaz. Tek taraflı silahsızlanma ya da pasifızim çözüm değildir." görüşünü
dile getirmiştir. Drucker'in söylemek istediği uluslararası alanda ortak davranış
sergilenmesidir.

Bu konuda Türkiye Uluslararası alanda her olumlu girişimin yanında yer almaktadır.
Türkiye, Uluslararası banş ve güvenlik ile insan haklarına yönelmiş en büyük tehdidin
terörizm olduğuna inanmaktadır ve terörün her çeşidini kınamaktadır. Hiçbir ülkenin de
topraklarını terörist gruplara ve bunların faaliyetlerine açmaması gerektiğini savunmaktadır.

Siyasette değişkenliğin egemen olduğu devletler arası ilişkilerde hemen hemen bütün
devletler terör eylemlerine kendi siyasetlerine uygun gözle bakmaktadırlar. Bu durum ise
terörizme karşı Uluslararası alanda ortak hareket etme ve önlemler almayı etkisiz hale
getirmektedir. Oysa, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör olayı, günümüzde
örgütlü suçların sınır tanımadığının ve bütün ülkeler için bir tehdit unsuru olduğunun en son
kanıtıdır.

Terörizm genelde tüm ülkelere yönelik bir tehdit olarak kabul edilmeli ve buna karşı
ortak bir önlem alınması konusunda her şeyden önce fikri işbirliğine varılmalı, terörist
eylemlere karşı kararlı bir tutum içinde bulunulmalıdır.

Terörizmle mücadele bir bütündür. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mücadele bu
bütünün parçalandır. Yurt içinde verilen mücadele, yurt dışındaki mücadeleyle
bütünleştiğinde somut bir sonuç almak mümkün olabilecektir.

Keza terörizm ve organize suçlarla ilgili olarak 1970 yılından bu yana Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi çerçevesinde terörizmle mücadeleyi kapsayan 12 protokol, 62 ülkeyle
güvenlik ve işbirliği anlaşması imzalamış, aym konulan kapsayan 117 ikili ve çok taraflı
anlaşmalara aktif taraf olmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz, devletimizin politikası uyannca terörizm ve sınır aşan
organize suçlarla ilgili olarak temas kurduğu her ülke güvenlik teşkilatlanyla işbirliğine,
deneyim aktarmaya hazır olduğunu söylemekte ve uygulamaktadır.

Uluslararası işbirliğinin önemine ve gerekliliğine inanan ülkemiz güvenlik ve işbirliği
alanında, 52 anlaşma, 39 protokol, 39 mutabakat zaptı, 124 toplantı tutanağı ve 12 ortak
bildiri ve deklarasyona imza atmıştır.

X- TÜRKİYE'DE TERÖR DALGALARI
Prof.Dr. Emre KONGAR, "Küresel Terör ve Türkiye" adlı eserinde, "Çağdaş

dünyada Türkiye kadar çok yönlü terör saldınsına konu olmuş başka bir toplum bulmak
kolay değildir." demekte ve dört terör dalgasından bahsetmektedir. Buna El-Kaide çatısı
altındaki grupların yarattığı terörüde katarak "Beş Terör Dalgasf'nı dile getirebiliriz.

Gerçekten de Türkiye son 30-35 yıl içerisinde beş terör dalgasıyla karşı karşıya
kalmıştır.

1. Birinci Terör Dalgası: Ermeni Terörü
Sözde soykınm iddialan ile yurt dışındaki bazı Ermenileri kullanmak suretiyle 27

Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet BAYDAR'ı ve Yardımcısı
Bahadır DEMÎR'i şehit ederek cinayetlerine başlayan Ermeni Terörü, dış
temsilciliklerimizde görevli 34 vatandaşımızı şehit etmiş, 15 vatandaşımızı da yaralamıştır.

Bunlardan 12 suikast olayının failleri yakalanarak az veya çok cezalandınlmış,
Lizbon Büyükelçisi ile oğlunun yaralandığı, eşinin öldüğü 1983 yılındaki suikastle ilgili
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beş terörist ölü ele geçirilmiş; iki olayda teröristler beraat etmiş, geri kalan olaylar ise faili
meçhul olarak kalmıştır.

Suikastlardan beşi Paris'te, 3'ü Atina'da, 3'ü Viyana'da, 3'ü Vatikan ve Roma'da
Ermeni teröristlerce ayrı ayrı tarihlerde ika edilmiş ve biri hariç hepsi faili meçhul
kalmıştır.(Sadece 24.09.1981 tarihinde ülkemiz Güvenlik Ataşesi Cemal ÖZEN'in şehit
edildiği ve Başkonsolosumuzun yaralandığı olayda ASALA Terör Örgütü mensubu olan
failler yakalanmıştır.) Olayların meydana geldiği tarihlerde bu devletlerin en azından pasif
kalışı üzerinde dikkatle durulması gereken ibret verici bir durumdur.

I.Cihan Harbi sırasında dışarıdan kışkırtılan bir kısım Ermeni çetelerinin savaşa
içerden katılmaları sonucu ortaya çıkan karşılıklı mukatele olayını soykırım (Jenosid) olarak
göstererek, Talat Paşanın katilini siyasi gerekçelerle beraat ettirmek; düşmanlığı ayakta
tutmak için anıtlar dikmek, anma günleri ilan etmek, meclislerde siyasi kararlar almak en
hafif deyimiyle teröre destek vermektir. Sonucu ise savunmasız Dışişleri mensuplarımızın
şehit edilmeleri ve yaralanmalarıdır. "Bunlar Türk ise beis yok" diyen zihniyeti kınamamak
mümkün değildir.

2. İkinci Terör Dalgası: 1968'lerde Başlayan İdeolojik Sağ-Sol Çatışması
İhtilalci Sol'un, Leninci, Stalinci, Maocu, Enver Hocacı, Titocu her türlü versiyonu

ile; Devleti ve milleti korumak adına onlara karşı çıkan ve çoğu milliyetçilik ve
mukaddesatçılık sloganı ile hareket eden guruplar 20 yılı aşkın birbirleri ile öldüresiye
çatışmış olup bu boğuşmada SOOO'i aşkın insanımız hayatını kaybetmiştir. Daha çok öğrenim
müesseselerinde hakimiyet kuran ve Polisimiz dahil resmi kurumlarda karşılıklı örgütlenerek
kuruluşları görev yapamaz hale getiren bu dalga 12 Eylül 1980 harekatıyla büyük ölçüde son
bulmuştur.

3. Terör Dalgası: Hizbullah v.b. Terör
Anayasamızın 2.maddesinde ifadesini bulan laik, demokratik, sosyal bir hukuk

devleti olan Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmak, yerine tslam Devleti kurma amacıyla,
kutsal dini duygulan sömürmek suretiyle cephe ve askeri kanat faaliyetlerine taraflar
toplayan radikal dinci terör, soğuk savaş döneminin anti komünist stratejisinin taktiksel
faaliyetleri içinde palazlanmıştır.

Cinayetlerini Devletin üstüne atmaya çalışan Hizbullah v.b. terör örgütlerinin yurt
içinde ve dışında yapakları eylemler ve cinayetler; ne yazık ki, sevgi, barış ve hoşgörü dini
olan islam'a ve sade Müslümanlara karşı Huntington gibi haçlı ruhunu hep yaşayan ve
yaşatmak isteyen farklı dinlerin radikallerine de imkan yaratmışlardır.

4. Dördüncü Terör Dalgası: Etnik Bölücü Terör
1980 öncesinde Sağ-Sol çatışması içinde yer alan ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza

yönelik örgütlenen bölücü örgütlerin şüphesiz en kanlısı 1984 yılında Eruh ve Şemdinli'de
yaptığı eylemde adım duyuran PKK (KADEK, KONGRA-GEL) örgütüdür.

Ülkemizi bölerek bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan örgüt marksist-leninist fikri
ilke edinmesine rağmen, daima söylemlerinde etnik Kürt Milliyetçiliğini kullanmıştır.

Halk ayaklanmasını başlattığı iddiası ile 15 yıl boyunca, Kuzey Irak'taki otorite
boşluğundan istifade ederek varlığını sürdüren ve çoluk-çocuk demeden katliamlar yapan
örgüt otuzbeşbini aşkın insanımızın hayatım kaybetmesine sebep olmuştur.

Dostumuz gözüyle baktığımız batılı ülkelerin, şuur komşularımızın gizli-açık mali,
askeri ve siyasi desteğine PKK (KADEK, KONGRA-GEL) kadar mahzar olan terör örgütü
sayısı çok azdır.
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5. Beşinci Terör Dalgası: El Kaide Bağlantılı Uluslararası Terör
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör olaylarıyla gündeme gelen El-

Kaide ile bağlantılı gruplarını oluşturduğu terör dalgasının ülkemize yansımaları S. terör
dalgasıdır. El- Kaide terör örgütüyle bağlantılı olarak Ülkemizde 15 Kasım 2003 ve 20
Kasım 2003 tarihlerinde toplam 4 patlama meydana gelmiştir. Bunlar;

istanbul ilimizde 15 Kasım 2003 tarihinde meydana gelen iki bombalı saldırıdan;
Neve Şalom Sinagogu'na yönelik olanında 13 insan ölmüş, 186 insan yaralanmış; Beth
îsrael Sinagogu'na yönelik olanında ise 13 insan hayatını kaybetmiş ve 117 kişi de
yaralanmıştır.

20 Kasım 2003 günü meydana gelen iki bombalı saldırıdan HSBC Bankası Genel
Müdürlüğü'ne yönelik olanında 14 şahıs ölmüş, 192 kişi yaralanmış; ingiltere
Başkonsolosluğuna yönelik saldırıda ise aralarında ingiltere'nin istanbul Başkonsolosu
Roger SHORT ile aralarında iki Polis Memuru'nun da yer aldığı 18 insan hayatını kaybetmiş
ve 258 insan da yaralanmıştır.

Saldırılar neticesinde toplam 58 insan hayatını kaybetmiş ve 753 kişi ise
yaralanmıştır.Uzman görevlilerce yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde meydana
gelen bütün intihar eylemlerinde kullanılan ana maddenin amonyum nitrat olduğu, bu
maddenin ise piyasadan kolaylıkla temin edilebilen ve tarım alanında kullanılan gübrelerden
olduğu, amonyum nitratı patlatmak için ise nitroselüloz tabanlı bir patlayıcının kullanıldığı
tespit edilmiştir.

Olaylara kansan şahıslarla ilgili olarak yapılan araştırmalardan ve göz altına alınan
şüphelilerin ifadelerinden anlaşıldığına göre, ilgililer 1994 senesinden itibaren yurt dışına
çıkarak, çeşitli yerlerde askeri ve siyasi eğitim almışlardır.

Faillerin yakalanmasına yönelik olarak ülkemiz genelinde yapılan operasyonel
çalışmalarda toplam 221 kişi gözaltına alınmış ve bu şahıslardan 62'si adli mercilere sevk
edilerek tutuklanmıştır.

XI- DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE BÖLÜCÜ HAREKETLERE
TESİR EDEN UNSURLAR VE BÖLGE HALKININ YAKLAŞIMI

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Bölücü Hareketlere Tesir Eden Unsurlar
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son yıllarda süregelen bölücü terör

olaylarını genel olarak değerlendirdiğimizde, olaylara tesir eden pek çok etkenin bulunduğu
görülmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör olaylarına tesir eden unsurları genel
olarak herhangi bir sınıflamaya tabi tutmaksızın, en önemlilerini aşağıdaki başlıklar altında
sıralamak mümkündür.

a) Bölgedeki Etnik Yapının Rolü
Bilindiği gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımızın büyük

çoğunluğu Kürtçe konuşan ve kendilerini Kürt olarak kabul eden kitleden oluşmaktadır.
Gerek Kürtçe dil konusu gerekse kendilerini Kürt kabul etme anlayışı, çok eskilerden

bu yana bu bölge için bölücülük konusunda bir etken olmuştur. Amaçlarına ulaşabilmek
bakımından bazı çevreler, Cumhuriyetin ilanından itibaren sürekli olarak Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun çoğunlukla Kürtler yaşadığı için geri bıraktınldığı, Kürtler üzerinde baskı ve
sömürü olduğu, Kürtlere yönelik bölgedeki insan hakları ihlallerinin kasıtlı olarak
sürdürüldüğü propagandasını yaparak, bölge halkının bölücülüğe destek vermesini sağlamaya
çalışmışlardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 76 —

b) Bölgenin Coğrafi Yapısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, Harran ve kısmen de İğdır ovalan hariç, geri

kalan bölümleri arazi yapısı bakımından oldukça yüksek engebeli ve iklim bakımından da çok
serttir, özellikle kışın kar, tipi, fırtına ve çığ nedeniyle yollar uzun süre kapalı kalmaktadır.

Bölgenin bu arazi yapısı ve sert iklimi yüzünden Devlet tarafından yapılan her türlü
yatırım bir yandan daha pahalıya mal olurken, bir yanda da zaman almaktadır, öte yandan,
bu şartlar nedeniyle bölge yıllardan bu yana için de cazip bir yatırım sahası olarak
görülmemiştir. Bu bölgenin kendi içinden çıkmış, zenginleri de ne yazık ki, sermaye ve
yatırımlarını batıya götürmüşlerdir. Dolayısıyla bölge halkının en temel ihtiyaçlarının
giderilmesinde, ekonomik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında bütün yük olanca
ağırlığıyla devletin omuzlarında kalmıştır.

Son yıllarda, terörün kontrol altına alınmasına paralel olarak bölgede büyük yatırımlar
yapılmaya başlanmışsa da, daha önceki yıllarda bir yandan yukarıda belirtilen coğrafi durum
ve iklimin yol açtığı olumsuz doğa koşullan, diğer yandan bölücü terör örgütünün bölge
halkının huzur, refah ve mutluluğuna katkı sağlayacak her türlü atılımı baltalamaya, tahrip
etmeye yönelik girişimleri yüzünden yeterli düzeyde yatınm yapılamamıştır.

Şüphesiz devletin ülkemizde çözmek durumunda olduğu başka sorunlar da
bulunmaktadır. Ancak, Devlet üniter sınırlan içinde tüm vatandaşlarını kucaklamak
durumundadır. Devletin tüm iyi niyetli gayreti ve bölgeyi kalkındırma çabalarına rağmen
bölgeye yönelik alınan ve alınmakta olan tedbirler ve ortaya konan çareler her ülkede olduğu
gibi bazı çevreleri tatmin etmeye yetmemektedir. İşte bu durumda bazı çevreler derhal
harekete geçerek yaraları kanatmaya, acılan istismar etmeye, hele mahalli yöneticilerin
sorunlara yaklaşımlanndaki yetersizlikleri de söz konusu olunca bölücülük tohumlarım
ekmeye ve körüklemeye çalışırlar. Oysa, 21. yüzyıla girilmekte olduğu şu günlerde bile başta
ABD ve italya gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde bölgeler arası
büyük gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır.

c) Bölgesel Gelişme Farkı Ve Bölgede Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomik yönden az gelişmişliği ve alt yapı

hizmetlerindeki yetersizlikler eskiden beri bazı çevrelerce çok sık olarak gündeme getirilen ve
istismar edilen önemli bir konu olmuştur.

Bilindiği gibi, Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farkı konusu, yıllardan beri
kamuoyunun gündeminde olup, geri kalmış bölgelere yönelik kalkındırma çabalan
Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana izlenen değişik politikalarla giderilmeye çalışılmaktadır.
Ancak uygulanan bölgesel kalkınma amaçlı politikalara ve harcanan çabalara rağmen, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Ülkemizin gelişmiş bölgeleriyle olan entegrasyonu tam
olarak gerçekleştirilememiştir. Bölgelerarası dengesizlik özellikle son on yılda biraz daha
artmıştır. Bunda şüphesiz bölgedeki terör eylemlerinin çok büyük payı vardır.

Aslında, bölgedeki alt yapı noksanlıkları son yıllarda teröre rağmen yapılan
çalışmalarla bir ölçüde giderilmiştir. Bölgenin ekonomik refahını yükseltici fert başına düşen
milli gelir payım arttıracak kamu yatırımları, başta GAP olmak üzere hızla tamamlanmaya
çalışılmaktadır. Bölgenin coğrafi ve sosyal yapısından kaynaklanan noksanlıkların giderilmesi
belli bir süre alacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, devletine ve milletine bağlı bir kitlenin yol,
su, elektrik gibi alt yapı yetersizliklerini bahane ederek bölücülük duygularına sahip olması
hiç bir zaman kabul edilemez, öyle ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan
yerleşim birimlerinden daha geri durumda olan yerleşim merkezlerinin Anadolu'nun diğer
yörelerinde de çok sayıda bulunduğu gözardı edilmemelidir.

Ancak gerek bölgenin geri kalmışlığı, gerekse günümüzde bölgede yaşanan ekonomik
sıkıntılar bölücü çevrelerce devamlı istismar edilmektedir. Bu istismar ortamının yok edilmesi
ile bölücü çevrelerin yıllardan beri kullandıkları bu propaganda silahı ellerinden alınmış
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olacaktır, özellikle belirtilmelidir ki, bazı çevrelerce iddia edildiği gibi bölgeye kasıtlı
biçimde hizmet götürülmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Nitekim, Türkiye'nin Doğu bölgeleriyle Batı bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını
kapatmak amacını taşıyan, Dünyanın üçüncü büyük baraj ve sulama sistemim içeren
Güneydoğu Anadolu Projesinin, etnik ayrılıkçılığın önüne geçmek gibi herhangi bir kaygı
taşımaksızın, bölücü terör örgütü PKK'nın ortaya çıkmasından çok önce 1965 yılında
uygulamaya konulduğu da unutulmamalıdır.

Esasında kalkınmanın bir bölge sorunu olmayıp top yekûn bir ülke sorunu olduğu da
diğer bir gerçektir.

d) Sosyo-Psikolojik Faktörler
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde meydana gelen terör olaylarını ve bölge

halkının bu konudaki tutumunu değerlendirirken, yıllardan beri çeşitli nedenlerle yerleşmiş,
örf ve adet haline gelmiş toplumsal alışkanlıkları ve bunları yaratan ortamı da gözden uzak
tutmamak gerekir. Bölgenin coğrafi, sosyal ve dini yapısı bölge halkını daima bir otoritenin
yanında ve onun himayesinde yaşamaya zorlamış ve bu yaşama biçimi de günümüze kadar
devam etmiştir.

Yerine ve zamanına göre değişmekle birlikte bu otoriteler bölgede karşımıza büyük
toprak sahibi, aşiret reisi, karakol komutanı vb. gibi adlar altında çıkmaktadır. Kırsal kesimde
yaşayan insanlarımız bulunduğu dağlık kesimlerde maddi ve manevi yönden şüphesiz huzur
içinde olmak, tarım yapabilecek arazi bulmak, kısacası aile fertleri ile birlikte hayatlarını
idame ettirmek için bu otoritelerle iyi geçinmek, bunların yanında olmak, himayelerinde
bulunmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bu durum insanların uzun süre maddi baskılar altında
yaşamaları sonucunu doğurmuş ve toplum her an için bu otoritelerden kurtularak patlamaya
hazır hale gelmiştir.

Çeşitli nedenlerle bölgede toprak rejiminin değişmesi, aşiret bağlarının büyük ölçüde
azalması, kısacası bu güçlerin etkilerinin giderek azalması ile yıllarca süren baskı sona ermiş
ve bu otoritelere karşı tepkiye dayalı davranışlar son yıllarda daha da artmıştır. Bu otoriteler
ile birlikte tepki, bunun arkasında olduğu varsayılan devlet ve güvenlik güçlerine
yönelmektedir. Zira, uzun yıllar bölge halkı bu otoritelerin devletle yan yana, kol kola
olduğunu, diğer bir tabirle bu yöresel güçlerin devletten güç ve destek aldıklarını görmüş ve
inanmıştır. Son yıllarda bölgede yaşanan ekonomik sıkıntıların giderek artmasının yanında,
köylerden büyük şehirlere doğru olan göç ile görsel ve yazılı basının yol açtığı hızlı iletişim
ve etkileşiminde bu tepkileri hızlandırdığı söylenebilir. Ayrıca, bu gelişmelerde bölgede tüm
bu otoritelere karşı tepkiyi yoğunlaştırarak düzeni tamamen değiştirmeyi amaçlayan
toplumsal, ideolojik yaklaşım ve propagandaların da rolü unutulmamalıdır.

tşte bölge halkında diğer otoriteler ile birlikte devlet otoritesine karşı kolayca gelişen
tepkinin kaynağında, yıllarca çeşitli nedenlerle devam eden bu sosyo-psikolojik etkenlerin
rolü bulunmaktadır.

e) Yazılı Ve Görsel Basının Tutumu
Dünyadaki diğer benzerlerinde olduğu gibi bölücü terör örgütü PKK(KONGRA-

GEL)'da sesini duyurmak, kendi lehlerinde propaganda yaptırmak, devlet güçleri ile
kendilerini desteklemeyen halk kesimlerini kötülemek, karalamak, baskı altına almak ve
yıldırmak için her konuyu istismar ederek yazılı ve görsel basından faydalanma yolunu
seçmektedir.

Gerek terör ve bölücülük maksadını taşıyan özel yayınlar, gerekse bu amacı
taşımamakla birlikte sırf rating uğruna bilinçsizce kaleme alınan haber, yazı ve yayınlanan
programlar, bölgede bölücülük anlayışının yaygınlaşmasına hizmet etmekte ve özellikle de
genç kuşağı etkisi altına almaktadır.
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Bunu önlemenin yolu, kamuoyunun gelişmeler konusunda doğru, etkin ve süratli bir
şekilde aydınlatılmasıdır.

f) Türkiye'nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Yapısı
Türkiye geçmişte olduğu gibi günümüzde de üzerinde ve yakın çevresinde dünya

güç dengesini etkileyecek tarzda, sürekli ve çok yönlü çıkar ve güç çatışmalarına sahne
olan hassas bir coğrafi konuma sahip bulunmaktadır.

Bu konumu ile Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının düğüm noktası olarak
nitelendirilen Akdeniz ve Ortadoğu'nun doğu-batı ve kuzey-güney asli mihverleri üzerinde bir
köprü durumundadır.

Öte yandan, bilindiği üzere Ortadoğu'nun coğrafi sınırlan Kuzeyde Türkiye'den
başlamakta ve Libya'ya kadar olan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Dünya tarihinde önemli
siyasi rol oynamış bir coğrafî bölge olan Ortadoğu, son iki dünya savaşında da, elinde
bulunduran tarafa zaferi kazandıran, dünyanın en zengin ve en ucuz üretilen petrol
kaynaklarına sahiptir. Dünya petrol üretiminin % 30'u Ortadoğu Ülkelerinde üretilmektedir.
Rezerv bakımından Ortadoğu petrolü dünya rezervinin % 62.7 sine sahiptir. Batılı ülkeler
petrol ihtiyaçlarının % 50 sini, Avusturalya, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise % 70-
80'nini bu bölgeden karşılamaktadır.( Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY, Her Yönüyle Kürt
Dünyası Boğaziçi timi Araştırmalar Serisi: 15 Sh. 488)

Ayrıca, SSCB'nın dağılmasından sonra bölgede ortaya çıkan yeni Türk Devletlerinin,
bölgenin zengin doğal kaynaklarına ve henüz tamamen paylaşılmamış geniş bir "tüketim
pazan"na sahip olması da bölgeyle tarihi ve kan bağları bulunan ülkemiz için bu pazara
girmek isteyenlerce hesaba katılması gereken diğer bir unsur olarak görülmesine neden
olmuştur.

Boğazların önemini ise vurgulamaya bile gerek yoktur. Boğazların kapatılması
halinde Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler bir kıta içi devlet konumuna düşeceklerdir,
özellikle Rusya'nın Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile çok yönlü ticari ve ekonomik ilişkilerinin
tümü boğazlarımıza bağımlıdır. Ruslar'ın Akdeniz'de varlıklarını sürdürebilmeleri ancak
Karadeniz'den yapılacak lojistik destekle mümkündür.

öte yandan, ülkemizin Ortadoğu'da jeopolitik önemini artıran etkenlerden biri de;
büyük nüfus potansiyeli ve her alanda yetişmiş insan gücüne sahip olmasının yanında
Güneydoğu Anadolu Projesi gibi birçok ülkenin gıpta ile baktığı büyük bir yatırım hamlesinin
tüm olumsuzluklara karşın hedeflendiği biçimde devam etmesidir.

Bilindiği üzere GAP, yakın tarihimizin en görkemli projesidir. Hidroelektrik
santralleri, barajlar ve sulama tesislerinin yanı sıra ulaşım ve iletişim alanlarında her çeşit
altyapının inşasını ve tarımsal tesisler ile eğitim ve sağlık alanlarındaki hizmetleri de
kapsayan çok yönlü ve aynı zamanda entegre bir kalkınma projesidir.

Adım adım gerçekleşmekte olan bu proje Türk Milletinin kabiliyetini bütün dünyaya
kanıtlamıştır. GAP; Türk mühendisliğinin, Türk teknisyenliğinin ve işçiliğinin yanı sıra
milletimizin azminin de göstergesi olmuştur. GAP bütün kademeleri ile Türk Milletinin ve
gücünü milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gurur şaheseridir. GAP'ın
tamamlanması ile birlikte sadece enerji ve tarım sektörlerinde değil sanayi ve hizmet
sektörlerinde de son derece önemli atılımlar gerçekleşecektir.

Şüphesiz bugün Ortadoğu'nun en istikrarlı, en güçlü ve en büyük ülkesi durumunda
olan Türkiye, GAP ile birlikte daha da güçlenecek ve bölgedeki etkinliği daha da artacaktır.

GAP gerçeği Ortadoğu pazarını ellerinden kaçırmak istemeyen ülkelerin gelecekte
Türkiye'nin rekabetinden endişe duymalarına da neden olmaktadır. Pek çok ülkenin GAP
Projesine soğuk bakmasının altındaki asıl gerçek budur.

Bütün bu özellikler, ülkemize dünya güç merkezleri için mutlak kontrol ve elde
bulundurulması gerekli bir hedef olma niteliğini kazandırmaktadır.

Ülkemiz, sahip olduğu bu jeopolitik ve jeostratejik değeri nedeniyle sürekli tehdide
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maruz bulunmaktadır. Bu tehdidi oluşturan veya oluşturacak olan güçler, hedeflerine ulaşmak
için her türlü yolu denemektedirler.

Türkiye üzerinde milli menfaat ve hedeflerine uygun ihtirasları olan büyük devletler,
dünya ve bölgesel politik, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullan da hesaba katan bir politik
strateji izlemektedirler. Bu devletlerin politika ve stratejileri gereği, duruma göre tek başlarına
ya da dahil oldukları siyasi ittifak çerçevesinde zaman zaman yanımızda, ama daha çok da
karşımızda oldukları görülmektedir.

g) Bazı Ülkelerin Bölücü Teröre Yaklaşımları
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanmakta olan bölücülük hareketlerinin

gelişmesinde ve desteklenmesinde bir çok ülke zaman zaman değişik roller üstlenmişlerdir.
Bazı ülkeler bölücü terör örgütü PKK'yı eleman, silah, para vb. gibi araçlarla doğrudan
destekleyerek bölgede masum insanları katletmekten çekinmeyen teröristleri demokrasi ve
insan hakları kisvesi altında korumaya çalışırken, diğer bir grup ülke de terörist gruplara
eleman, silah, para, kamp yeri vererek, kendilerini ülkelerinde barındırarak ve hatta çeşitli
şekillerde himaye etmek suretiyle bölgemizde bu olayın yaratılmasında ve devamında aktif bir
rol, oynamışlardır.

İçinde bulunduğumuz dönemde bölgemizdeki terörü alkışlayan, sanıklarını demokrasi
ve insan haklan savunuculanymış gibi gören ülkelerin tutumları yavaş yavaş değişmekle
beraber, geçmişte yasalara saygılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkelere girerken vize
vb. pek çok engel ile karşılaştığı halde, ülkemizde suç işleyerek kaçan teröristler buralarda
pasaportsuz, vizesiz yıllarca kalmış, izinsiz çalışmış ve yetkili makamların taleplerine rağmen
bu suçlular ülkemize iade edilmemişlerdir. Bu ülkelerdeki terörist gruplar ülkemiz aleyhinde
istedikleri şekilde faaliyet göstermişler, toplu eylemler yaparak baskı ve zorla haraç toplamak
suretiyle ülkemizdeki bölücü terörü maddi ve manevi yönden destekleme çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.

Son zamanlarda ise, yine ülkemizdeki bölücü terörü demokrasi haklan savunucusu
olarak görmeye devam eden bazı ülkeler bulunmakla beraber geçmişte bölücü teröre maddi ve
manevi destek veren bazı ülkeler de terör örgütünün gerçek yüzünü gördüklerinden bu
desteklerini çekmişlerdir.

Aslında herkesçe bilindiği gibi, ülkemizdeki teröre ve bölücülük olaylarına doğrudan
veya dolaylı destek veren ülkelerin bu tutumları onların demokrasi ve insan haklarına
duyduktan . ilgi ve saygıdan ileri gelmemekte, kendilerinin ulusal çıkarlarından
kaynaklanmaktadır.

Burada yaklaşımlan ile tarihsel süreç içinde ülkemizdeki bölücü teröre doğrudan veya
dolaylı olarak destek verdiği değerlendirilen ülkelerden sadece birkaçı üzerinde durulmakla
yetinilecektir.

h) Türk Cumhuriyetleri Faktörü
Doğu Bloku'nun ortadan kalkması, Kafkaslar ve İç Asya'da Türkiye Cumhuriyeti ile

kan, din ve ortak kültür bağlan olan yeni devletlerin ortaya çıkması, bölge ve bu bölgelerdeki
petrol, doğalgaz, madenler ve her türlü mal satışına müsait büyük pazarların bulunması
dikkatleri Türkiye üzerine çevirmiştir. Çünkü Doğu Bloku'nun dağılmasıyla Jeopolitik ve
Jeostratejik açıdan çok önemli bir konumda bulunan Ortadoğu'ya aynı derecede önem kazanan
Kafkasya ve İç Asya da eklenerek ekonomik anlamda pasta büyümüştür. Bu pastanın
büyümesiyle birlikte, büyüyen pastadan daha büyük paylar koparma mücadelesinin başlaması
kaçınılmaz olmuştur. Bu mücadelede Türkiye'nin, büyük devletlerce pasta olarak algılanan bu
bölgenin hemen yanında olması nedeniyle güçlü bir konuma gelmesi, pastadan pay koparma
ve payı sürekli kılma mücadelesindeki devletlerde kendisiyle birlikte ırkdaş ve dindaşlan
lehine de önemli zorluklar çıkarabileceği endişesini yaratmıştır. Bu açıdan da Türkiye hedef
noktasına doğru kaydırılmıştır.
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Türkiye, bu genişleyen bölgede yani Ortadoğu, Kafkasya ve İç Asya ekseninde
misyonu gereği yön verici, destekleyici ve birikimlerini kardeşlik duygularını da ön planda
tutarak aktarıcı tutumuyla özellikle bölge halkları nezdinde olumlu yankılar uyandırmaya
devam etmektedir. Bu tutum ise, bölgede sadece menfaate dayalı politikalar uygulayan
devletleri ürkütmekte, onların ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki çok yönlü
gelişmeleri, Osmanlı'nın yeniden dirilişi olarak algılamalarına yol açmaktadır.

Ortadoğu'dan Kafkaslar ve İç Asya'ya hatta Çin'e kadar bir çok devletin ilgi alanı
olarak genişleme eğilimi gösteren bölge sadece petrol, doğalgaz, diğer madenler bulunduğu
için değil, aynı zamanda pazar olarak da büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin bu bölgede özellikle Türk Cumhuriyetlerine karşı politik, ekonomik,
kültürel ve askeri yaklaşımları ve bunları özel anlaşmalarla geliştirme yönündeki bilinçli tavn
ve bölgede dengeleri değiştirebileceği korkusu, ilgili ülkelerin Türkiye'ye bu açıdan da
bakmaları ve bilinen politikalarını gözden geçirmeleri sonucunu doğurmuştur.

Türk Cumhuriyetleri faktörü açısından bakıldığında; ABD ve dolayısıyla İsrail,
ingiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin dışında, bölge ülkeleri olarak, Ermenistan'ın Rusya
ve özellikle İran'ın da Türk Cumhuriyetleri üzerinde etkinlik kurmaya çalıştıkları
bilinmektedir. Bu ülkelerin Türkiye'nin kendi iç meseleleri ile boğuşmasını sağlayarak bölgede
daha güçlü bir etkinlik kurabilmek bakımından, başta terör örgütü PKK olmak üzere her türlü
karanlık oluşumlara doğrudan ya da dolaylı destek verebilecekleri de unutulmamalıdır.

ı) Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
Yeni Dünya Düzeni'nin hedefi tek merkezli homojen bir dünya yaratmaktır. Soğuk

savaşın egemen olduğu günümüzde bazı devletler, sahip oldukları ekonomik ve sosyo-kültürel
potansiyelleri ile yeni dünya düzenine bir engel olarak görülmektedir. Nitekim bunlardan birisi
de Türkiye'dir.

Türkiye, gelişen bir ülkedir. Bu gelişmesi her yönü ile devam etmektedir. Ortadoğu'nun
siyasi, ekonomik yapısına bakıldığında büyük güç ya da orta seviyede bir süper güç olmaya
aday tek ülke Türkiye'dir. Bugün bağımsızlıklarım elde etmiş Türk Cumhuriyetleri için
Türkiye ister istemez bir çekim merkezi durumundadır. Türkiye, Atlas Okyanusundan Büyük
Okyanus'a uzanan İslam Dünyasının merkezinde ve Japon Denizinden Adriyatik'e uzanan Türk
Dünyasının öncüsü konumundadır. Bu özellik Türkiye'ye ister istemez lider ülke olma şansım
getirmektedir.

Bu bakımdan Türkiye'nin, bölgesinde bir çekim merkezi olmaktan çıkarılması ve her
açıdan büyümesinin engeüenebilmesinin yegane yolu Türkiye'nin Balkanlaşünlmasıdır. Yeni
dünya düzeninde Ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunda oynanan oyunun temelinde de bu
politika yatmaktadır.

Bilindiği üzere Balkanizasyon; büyük devletlerin küçük devletlere bölünmesinin
siyasal literatürdeki adıdır. Bu yöntem hem SSCB'ne hem de Yugoslavya'ya başarılı bir şekilde
uygulanmış ve ortaya bir çok devlet çıkarılmıştır. Şimdi sıra Türkiye ve Ortadoğu'dadır.
Osmanlıdan atta kalan topraklarda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak gibi
devletler yeni. dünya düzeni Avrupa'sının ölçülerine göre çok büyük devletlerdir.

Bu nedenle Balkanizasyon politikasının temelinde, kontrol edici güçler ya da odakların
denetiminde hedef ülke olan Türkiye'ye yönelmiş terör tehdidi bulunmaktadır. Doğu Avrupa,
Baltık ülkeleri, Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan politikaları, körfez krizi, Kıbrıs, Bosna-
Hersek trajedisinde görülen çifte standart politika ve uygulamaları, şüphesiz yeni dünya
düzeninin iki yüzlü görüntüleridir.

Gerçekte yeni dünya düzenini arzulayanlar hedefledikleri devletleri kontrollerine
almada; zıt güçleri birleştirmek ya da birleşik güçleri dağıtarak zayıflatmak gibi iki ilginç
strateji takip etmektedirler. Bunlardan birincisine örnek olarak Kıbrıs Rum ve Türk tarafını
birleştirme çabalarını, ikincisine örnek olarak ise, Sovyetler Birliğinin dağılmasını,
Yugoslavya'da etnik bölünmenin teşvik edilmesini ve Türkiye'de PKK ile Kürt kimliği ve Kürt
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milliyetçiliği gibi sun'i sorunların gündeme getirilmesi gösterilebilir.
Yine yeni dünya düzeninde bu stratejilere uygun olarak, din ve milliyetçilik kimi

ulusların yönetimlerini ve ondan da öte, bütünlüklerini bozmada birer araç olarak "gizlice"
desteklenirken, kimi ülkelerde ise din ve milliyetçiliğin bütünleştirici rolünü bertaraf
edebilmek amacıyla bu tür gelişmeler bastırılmaya ve etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır,
örneğin; Balkanlar, Ortadoğu, İç Asya, Kafkaslar, Türkiye, bu bölgeler ve içerisinde yer alan
ülkeler ve olaylar zaman zaman birinci stratejiye, zaman zaman da ikinci stratejiye konu
olmaktadır.

Her ne kadar Yeni Dünya Düzeni ve Homojen Evrensel Dünya Devleti'nden yeni yeni
bahsedilmekte ve örneğin, Körfez Krizi ile Amerika önderliğinde bir çok devletin Irak'a karşı
ortak hareket etmesi yeni dünya düzeninin İlk adımları olarak değerlendirilip, zemin arayışı
şeklinde yorumlanmaktaysa da, gerçekte yeni dünya düzeninin hayata geçirilmesi çabalarının
ve dünyanın tek devlet tarafından yönetilmesi planlarının çok öncelerden başladığı açıktır.

2. Bölge Halkının Yaklaşımı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü hareketlere etki eden unsurlar bölümünde

açıklandığı gibi bir yandan ülkemizi bölmeyi, bunu başaramazlarsa ülkemizin içinde
bulunduğu bölgede iyi ilişkiler geliştirip lider bir ülke konumuna gelmemizi önleyerek,
ülkemizde sürekli bir iç istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan bazı ülkelerin tutum ve
yaklaşımları yanında, bölücü terör örgütü PKK ile birlikte bazı çevrelerin maksatlı iftira ve
propagandalarına rağmen bölge halkı terör örgütüne destek vermemiştir.

Terör örgütü bunun üzerine, gönüllü olarak sağlayamadığı halk desteğini ve katılımını
silah zoruyla sağlayabilmek için "zorunlu askerlik" yasası adı altında bir uygulama başlatmış,
"zorunlu vergilendirme" adı altında halktan zorla para toplamış, yaptırdığı toplumsal
hareketlerle güvenlik güçleri ile halkı karşı karşıya getirmeye özen göstermiş, halkı kendine
yardıma zorlamış ve özellikle de toplumsal gösterilerde kadın ve çocukları ön plana
çıkartarak, onları güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirerek, şiddet ve silahlı eylemlerin vuku
bulması konusunda yoğun provokasyonlara girişmiştir.

Terör örgütü PKK, her ne kadar teorik olarak Kürdistan ve Kürtçülük fikriyle hareket
ettiğini iddia etmekteyse de, bugüne kadar Kürt kökenli kişilere yönelik bireysel ve toplu
katliamlar gerçekleştirmiş olması, pratikte bölge halkını kalkındırmaya yönelik bütün
ekonomik, kültürel ve sosyal yatırımları sabote etmesi, uyuşturucu trafiğini yönlendirmesi,
bölge halkını haraca bağlaması, daha anne şefkatine muhtaç çocukları zorla kaçırarak savaşçı
adı altında ölüme mahkum etmesi gibi uygulamaları, bu örgütün gerçek yüzünü ve hedefini
gözler önüne serecek kanıtlardan sadece bir kaç tanesidir.

Bölgenin sağduyulu halkı terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü görmüştür.
Bilindiği gibi terör örgütlerinin halktan destek bulması, her şeyden önce istismar

edebileceği olumsuz sosyo-ekonomik şartların varlığına bağlıdır. Bu nedenlerle PKK bölgede
sosyo-ekonomik gelişmeyi baltalamayı kendine birinci amaç olarak kabul etmiştir. Bölücü
terör örgütünün bölgede iş makinaları, haberleşme tesisleri, petrol boru hatları gibi doğrudan
ekonomik hedefleri tahribe yönelmesi, bölgede yatırım yapacak iş adamlarından ve esnaftan
zorla para toplayarak gerek kamu sektörü gerekse özel sektör kaynaklı yatırımlara engel
olmayı hedeflemesi bundandır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkın çözüm bekleyen öncelikli sorunları; işsizliğin
giderilmesi, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır.

Bölgede yapılan bütün araştırmalar, bölge halkının en önemli sorununun işsizlik
olduğunu göstermektedir.

Bölgede işsizliğin giderilebilmesi, halkın refah ve mutluluğunun arttırılabilmesi
bakımından 1960 h yıllardan bu yana bölgede bir kalkınma seferberliği başlatılmıştır. Ancak
1984'den bu yana terör örgütünün yatırımları baltalamaya yönelik eylemleri, devletin
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bölgedeki işsizliği ortadan kaldırma amacıyla başlattığı yatırım çabalarını olumsuz yönde
etkilemiştir.

1960'h yıllardan bu yana Devlet Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile diğer bölgeler
arasındaki gelişmişlik farkını kapatabilmek amacıyla bölgesel kalkınma planlan yaparak
uygulamaya başlamıştır. Nitekim, Dünyanın en büyük baraj ve sulama sistemini içeren
Güneydoğu Anadolu Projesi, etnik ayrımcılığın önüne geçilmesi gibi kaygılar bulunmaksızın,
1965 yılında uygulamaya konulmuştur.

Gerçekte bölgede aşılmaya çalışılan sosyoekonomik sorunlar olmakla beraber Devlet
her türlü olumsuzluğa rağmen yıllar önce başlattığı bölgesel kalkınma seferberliği ile Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Şüphesiz bu seferberliğin
en önemli göstergelerinden bir diğeri de tamamlanması ile bölge insanının refahını had
safhaya çıkaracak ve ülkenin her köşesinde sevinç şarkıları söylenmesine yol açacak olan
Güneydoğu Anadolu Projesidir.

Gururla belirtelim ki, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı halen devam eden
barajlar ve yine hidroelektrik santralleri ile sulama tesislerinin yanında kentsel ve kırsal
altyapı, tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut turizmi ve diğer sektörlerdeki
yatırımlarla birlikte sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesini değil, tüm ülkemizi etkileyecek
değişimleri de beraberinde getirecek olan GAP, çok yönlü bir bölgesel kalkınma projesidir.
Bu projenin tamamlandığındaki amacı ise; bölgenin gelir düzeyinin en az (S) kat artması ile
2005 yılında (9) milyonu aşması beklenen bölge nüfusunun yaklaşık % 40-50 sine istihdam
imkanının sağlanmasıdır.

Aynca, vurgulanması gereken bir diğer gerçek de Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki geri kalmışlık sorununun bugünün sorunu olmadığıdır. Bu sorunun kökleri çok
eskilere gitmektedir. Bölgesel geri kalmışlığın Cumhuriyet döneminden de eskilere dayanan
bir geçmişi vardır. Aslında günümüzde bile bazı büyük şehirler ve buralara yakın merkezi
köyler bir yana bırakılacak olursa, îç Anadolu'nun bir çok köyü ile Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun bir çok köyleri arasında fazla bir fark yoktur.

Diğer taraftan, bölge halkınca gayet iyi bilinen başka bir hususa daha burada
değinmekte yarar vardır. Bu da, bölge halkının sistemli olarak insan hakları ihlallerine maruz
kaldığı yolundaki iddialardır.

Gerek bölgede gerekse ülkemizde yaşayan Kürt kökenli kişiler, bu ülkenin birinci sınıf
vatandaşlarıdır. Bu bakımdan bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi dil, ırk, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefî inanç,
mezhep ayırımı gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğunu, hiçbir fert, aile sınıf
veya gruba imtiyaz tanınamayacağını hüküm altına almıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, terör örgütü PKK'nın bölgedeki şiddet eylemleri sonucunda;
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güvenlik açısından olağanüstü bir durumun mevcut
bulunduğu da bir gerçektir. Devlet, terörle mücadeleyi daima meşruiyet sınırlan içinde,
demokratik hukuk kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

Aslında, insan haklan ihlallerinin genellikle terör eylemlerinin görüldüğü Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğunlaştığı dikkate alınırsa, bölücü terör örgütünün
gerçekleştirdiği eylemlerin konu ile doğrudan bağlantısı da ortaya çıkacaktır. Nitekim,
Ülkemizin diğer yörelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların insan haklan ihlalleri gibi bir
iddialan söz konusu olmamaktadır. Unutulmaması gereken bir husus da, bölgede sadece Kürt
kökenli vatandaşların yaşamadığıdır. Terör ve terörle mücadeleden kaynaklanan
olumsuzluklar, bölgede yaşayan herkes içindir.

Bölge halkı, gerek eğitim gerekse meslek ve yerleşim alanlarında ülkemizde herhangi
bir farklı uygulamanın yapılmadığını çok iyi bilmektedir, örneğin; Türkiye'de devlet
görevlerine talip obuada herkes eşit şansa sahiptir. Çünkü Türkiye'de dil, din, ırk farkı
gözetilmeksizin devlet görevleri ve kademeleri herkese açıktır. Kökeni ne olursa olsun herkes
en küçük memurundan Cumhurbaşkanına kadar devletin her kesiminde görev alabilir. Aynı
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şekilde herkes istediği eğitimi alabilir ve yine her isteyen ülkenin hangi yöresi olursa olsun
istediği yerde yerleşip orada oturabilir."

Tespit ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

XII-TERÖRLE MÜCADELEDE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMELERİ
Komisyonumuzca Başbakanlık, içişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli

Güvenlik Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından 26.01.2006 tarih,
77,78,79,80,83 tarihli yanlarımızla;

Genelde Türkiye'de özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde;
a) Meydana gelen terör olaylarının nedenleri ve bu olayların önlenebilmesine ilişkin

yapılan çalışmalar ile hazırlanan güncel raporların tasdikli birer sureti ile,
b) Faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silah ve sair mühimmatın

menşei, cinsi, sayılan ve menşei olan ülkelere göre mukayeseli dağılımının bir liste halinde
çıkarılarak, ayrıca örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini de belirten gerekli
bilgiler istenmiştir.

Buna göre;

1. Başbakanlık
Komisyonumuzun 26.01.2006 tarih, 83 sayılı yazısına cevaben Başbakanlığın

13.02.2006 tarih, 090/0140 sayılı yazısında;
Birinci husus ile ilgili olarak yazı ekinde Devlet Denetleme Kurulunun 18.03.1997

tarih, 1997/3 sayılı Anarşi ve Terörün Önlenmesi ve özellikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde Süregelen Terör Ortamının Kaldırılması için Alınması Gerekli Sosyo-Ekonomik
ve Kültürel Tedbirlerin incelenmesi ve Araştırılması Raporu ve bu rapora ilişkin cevabi
yazılar gönderilmiştir.

İkinci husus ile ilgili olarak Başbakanlıkça yapılmış bir çalışma bulunmadığı
belirtilmiştir.

Devlet Denetleme Kurulunun 18.03.1997 tarih, 1997/3 sayılı Raporun Sonuç ve
Öneriler bölümünde aynen;

"Sonuç ve Öneriler:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1984 Ağustosundan beri devam eden

bölücü terör, bugün için Ülkemizin en önemli sorunudur. Fakat, üniter devlet yapısını
parçalamaya yönelik bu sorun aşılmaz da değildir. Anadolu'da yaklaşık bin yıldan beri birlikte
yaşamış, et ve tırnak gibi kenetlenerek kederde ve kıvançta eşsiz bir birliktelik oluşturmuş,
kardeşlik geliştirmiş insanlar arasına içerden ve dışardan çeşitli çevrelerce ve değişik
gayelerle kin ve nefret tohumlan ekme emelleri, bölge insanının engin sağduyusu ile başarısız
kalmıştır.

Ancak, ne yazıktır ki uzunca bir süreden beri devam eden terör olayları bölgede
yaşayanları sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan telafisi zor sıkıntılara düşürmüştür. Bu
olaylarda pek çok masum evladını kaybeden bölge halkı, bin bir emekle sahip olduğu mal ve
mülkü ile iş ve aşından da olmuştur. Bunun sonucu olarak da, terör ortamının yol açtığı derin
acılarla içeriden ve dışardan gelen doğrudan veya dolaylı saldırılara karşı son derece duyarlı
bir hale gelmiştir.Bu bakımdan böyle bir ortamda bölücü terörün ve onu besleyen etkenlerin
süratle ortadan kaldınlabilmesi için öncelikle hükümetlere, siyasal partilere, kamu kurum ve
kuruluşlannın yöneticilerine göre değişmeyen bir devlet politikasının büyük bir kararlılıkla ve
kesintisiz uygulanmasının yanında, sosyo-ekonomik ve kültürel atılımlarla birlikte güven
ortamının tesisi ile devlet ve bölge halkı arasındaki sevgi, şefkat ve güven köprüsünün hiç bir
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kurulması gerekmektedir.
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Bölgede yıllarca süren terörün yol açtığı kuşku ve güvensizlik yerini süratle karşılıklı
sevgi, hoşgörü ve güvene bırakmalıdır. Bunun isçin ise, güvenliğin mutlak surette sağlanarak
terörist ile masum vatandaşın her halükarda birbirinden ayrılması ile masum vatandaşın
korunup kollanması zorunludur. Bunu sağlayacak olanlar da istisnasız bölgede görev ve
sorumluluk üstlenen kamu görevlileridir, öyle ki, bölgede görev yapan bazı kamu
görevlilerinin kişisel yanlışlıklan ya da sahip oldukları yetkileri kendi kişisel çıkarları için
kullanmaları, bölgede çoğu zaman sanki bir devlet politikası imiş gibi değerlendirilerek
devletin yıpratümasına yol açmaktadır. Bunun önlenebilmesi bakımından da bölgede devlete
güven duygusunu zayıflatan en ufak söz, hareket, eylem ve işlemlere asla müsamaha
edilmemeli ve bu konuda acil ve etkin tedbirler kamuoyu vicdanında en ufak bir tereddüte
mahal bırakmayacak şekilde alınıp uygulanmalıdır. Etkin, güçlü ve dürüst bir kamu yönetimi
için Bölgeye sürgün değil saygın, deneyimli ve seçkin kamu personeli gönderilmelidir.

öte yandan, Bölgede sevgi, şefkat, hoşgörü ve güven köprüsünün oluşturulması;
şüphesiz yeni bir anlayış ve yeni bir ruhla bölgeye yaklaşılmasının yanında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomik hayata canlılık
getirecek, bölge halkının refah düzeyini yükselterek birlik ve beraberliği daha da pekiştirecek,
kısacası terör ortamının ortadan kaldırılmasını sağlayacak ekonomik ve sosyo-kültürel bir
kalkınma seferberliği ile başarılabilecektir.

Bölgede ekonomik kalkınma seferberliğinde öncelik; aile işletmeciliğine dayalı özel
istihdam projelerine verilmelidir.

özel istihdam projelerinden kastedilen; yörelerin özellikleri de dikkate alınarak küçük
çaplı tarımsal ve hayvancılık projelerinin yanında, bölgede yöresel el sanatlarının
geliştirilmesi (halıcılık ve kilim dokumacılığı, trikotaj, terzilik, yorgancılık, ayakkabı
tamirciliği, çiçekçilik, ağaç işleri, battaniyecilik, şal-şapık dokumacılığı, cecimlik... vs. gibi)
Arıcılık, tavukçuluk, hindi yetiştiriciliği ve ipek böcekçiliği gibi emek yoğun işgücüne dayalı
üretim faaliyetleridir. Bu tür projeler bir yandan ailelerin gelirlerini doğrudan arttırmakla
kalmamakta, neredeyse ailenin bütün bireylerini ekonomik faaliyetin içine çekerek istihdam
imkan» da yaratmaktadır.

Yine bölge ekonomisinin canlanması, her şeyden önce bölgesel altyapının
geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle bölgede ulaşım ve enerji yatırımlarına özel bir önem
verilmeli, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu projesi de süratle tamamlanmalıdır, GAP Uluslararası
Havaalanı Projesinin dış dünyaya en etkin ve hızlı bir açılım için ne derece önemli olduğu göz
önünde tutularak, projenin biran önce hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Bölgede kentsel altyapının geliştirilmesi de önemlidir. Bu çerçevede; belediyelere
imar planlamalarını düzenlemede inisiyatif tanınmalı, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi nüfusu
çok. hızla artan kentlerde şehir hizmetlerinin yerine getirilmesinde şehir nüfuslarının
dikkate alınması sağlanmalı, bölgede yoğun göç alan kentlerde konut, içme suyu,
kanalizasyon gibi sorunların acil olarak çözümlenmesi, temin edilmeli ve aynca bu illerde
bulunan özellikle hazine arazilerinin belediyelere tahsisi yapılarak, modern şehircilik
ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerle çarpık kentleşmenin önlenmesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır.

öte yandan, bölgede yatırım programlarında yer alan bütün projeler süratle
tamamlanmalıdır. Bu yatırımlardan özellikle istihdam ve bölge ekonomisinin canlanması
bakımından da son derece önemli olarak görülen baraj ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi
yatırımların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla yeterli kaynakların sağlanması gereklidir.

Ayrıca üzerinde uzun süreden beri hassasiyetle durulan ve bölgede çalıştınlamayan
sorunlu tesislerin biran önce rehabilite edilerek ekonomiye yeniden kazandırılması da büyük
bir önem taşımaktadır.

Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu tesislerin işletmeye
açılması bölge ekonomisine getireceği hareketliliğin yanında, bugüne kadar bölgede teşvikli
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yatınmlarla ilgili olarak ortaya çıkan kötü imajın silinmesi ve müteşebbisleri teşvik etmesi
açısından da büyük bir önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, bölge ekonomisini canlandıracak topyekün bir kalkınma seferberliği
için illerin mevcut ekonomik potansiyeli ve yatırım konulan objektif olarak ortaya
çıkarılmalıdır.

Bunu sağlamak bakımından da her türlü uzman personel ve teknik araçla donatılmış
bir "Bölge Kalkınma Teşkilatı"mn kurulması da düşünülmelidir. Öyle ki DPT, DİE, TSE ve
KOSGEB gibi kuruluşların uzman personeli ile takviye edilecek Bölge Kalkınma Teşkilatı;
bir yandan fizibilite ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan Valilik ve
belediyelerin ihtiyaçlarına da hızla cevap verebilecek, kamu yatırımlarının süratle
tamamlanabilmesi için görev ve sorumluluk üstlenecektir.

Yine bu anlamda her il'de Valiliklerde bulunan "il Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüklerinin etkinleştirilerek, bunların sadece izleyen değil sorunları çözen, koordinasyon
ve işbirliği yapan birer yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

Öte yandan, bölgede bir yandan erozyonu önlemek, bir yandan da istihdam yaratarak
ailelerin gelir seviyesini yükseltmek için ormancılık projelerinden de yararlanılmalıdır. Doğu
ve Güneydoğu Bölgelerinde özellikle açık orman ve hazine arazilerinde yapılacak pistacia
(melengiç, antepfıstığı) ile capparis türü ağaçlandırma projeleri sonucunda bir yandan erozyon
kontrol altına alınabilecek, büyük çaplı yeni İstihdam imkanları oluşacak, bölge halkının gelir
seviyesi yükselerek Devlete olan sevgi, güven ve bağlılığı da artacaktır.

Ayrıca, bölge ekonomisinin arzulanan hareketliliğe ulaşmasında Organize Sanayi
Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin yaygınlaştırılması da büyük bir önem taşımaktadır.
Bunun yanında Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin mahalli istihdam
yaratmada oynadıkları rol de unutulmamalıdır.

Bölgede bugün için toplumu büyük ölçüde tedirgin eden sorunların kısa vadede tarım
ve hayvancılık alanında atılacak adımlarla çözümlenebileceği, bu atılımların bölgede yoğun
istihdam ve gelir artışı yanında toplumsal uzlaşma ve barış için de şart olduğu gözden
kaçırılmamalıdır.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, bölge tarımının arzulanan seviyeye ulaşabilmesi
bakımından öncelikle bölgede baraj yapımı dışında kalan sulama yatırımlarının
hızlandırılması ile bazı teşvik ve desteklemelerle bireysel sulama yatırımlarının daha da
artırılması ve mevcut sulama yatırımlarından azami verim alınması konusunda Devletin
görevli bütün kamu kurum ve kuruluşları arasında İşbirliği ile gerekli planlı çalışmalar
yapılmalıdır.

Bölgede hayvancılık, kırsal kesimde yaşayanların en önemli geçim kaynağıdır. Ancak
ne yazıktır ki, bir hayvancılık merkezi olan bölge, bugün terör nedeniyle bu niteliğini hızla
yitirmiş bulunmaktadır. Bölgedeki sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi
balonundan bölge hayvancılığının terörün her türlü olumsuz şartlarına rağmen geliştirmesi
yollan aranmalı, başta bölgede devlet-vatandaş işbirliği içinde hayvanların beslenmesi ve
barınması için uygun özel güvenli alanların oluşturulması olmak üzere hayvancılık alanında
karşılaşılan güçlükler ve engeller en kısa sürede giderilmelidir.

Öte yandan, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınması için değil, çağı
yakalamak üzere Ülkemize yeni bir çehre kazandıracak olan Güneydoğu Anadolu Projesinin
mevcut sorunları süratle halledilmelidir.

Bu bakımdan, Güneydoğu Anadolu Projesinin arzulanan hedeflere ulaşabilmesi, için;
bölgede su kaynaklarım geliştirme projelerine gereken önem verilmeli tarla içi hizmetler ile
sulama projelerinin uyumlaştırılması sağlanmalı, arazî toplulaştırması çalışmalarına hız
verilmeli, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülmelidir. Bu çalışmalarla
birlikte sulama teknolojilerinin geliştirilmesi için yoğun bir gayret sarfedilmeli, sulama
yönetimi için finansman desteği ile bölgesel altyapı projelerine gereken önem verilmelidir.
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Bu arada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sınır ticaretinin gerek bölge
gerekse ülke ekonomisi için ne derece önemli olduğu özellikle körfez krizinden sonra bölgede
yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte bir kere daha anlaşılmış bulunmaktadır.

Bölgede yeni gümrük kapılan açılarak sınır ticaretinin geliştirilmesi, yeni iş imkanları
yaratacağı gibi gerek bölgeden yapılacak ihracatı, gerekse taşımacılık sektörünü olumlu yönde
etkileyerek bölge ekonomisine canlılık kazandıracaktır.

Bu bağlamda Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının kısmen de olsa açılması bölge
ekonomisi açısından son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. Ancak, petrol boru hattının
bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarına karşı korunması gereği de gözden kaçırılmamalıdır.

Bununla beraber, Habur Gümrük Kapısı da bölge ekonomisinde önemli bir rol
oynamaktadır. Ancak gümrük kapısının daha etkin bir hale getirilebilmesi bakımından
eksiklikler süratle giderilmeli, araç giriş ve çıkışlarındaki uzun kuyrukların önüne
geçilmelidir.

Bölgede özel sektör yatırımlarının desteklenmesinin önemi tartışılamaz.
Bölge halkının özlemi olan fakirliğin giderilmesi ve refahın artan bir şekilde

yükseltilmesi için şüphesiz Devlet tüm imkanlarını seferber edecektir. Ancak bölgenin
birikmiş sorunlarının sadece Devletin çabalarıyla kısa sürede giderilmeyeceği de bir gerçektir.
Bu nedenle özel sektörün tanm, sanayi ve üretim alanlarında yeni bir teşvik anlayışıyla
desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut kaynakların sınırlı oluşu ihtiyaç duyulan
her konuda yatırım ve teşvike imkan vermeyeceğinden teşvik politikalarının uygulanmasında;
zaman, mekan ve yatırım konusu veya sektörler itibariyle öncelikler belirlenmeli, teşviklerin
ve yatırımların bir program dahilinde uygulanması sağlanmalıdır.

Bölgede acil destek programının uygulanmasına devam edilmesi ve bu fondan
sağlanacak kaynakların yine doğrudan Valilikler emrine tahsisi ile kullanımlarının Valilerin
inisiyatifinde olacak şekilde sürdürülmesinde büyük yarar görülmektedir.

Ayrıca, 1984 den bu yana mevcut terör ortamı, Bölgedeki esnaf ve sanatkarları da
büyük ölçüde sıkıntıya düşürmüştür. Zaman zaman ülkede ekonomiyi düzlüğe çıkarmak
amacıyla yürürlüğe konulan ekonomik istikrar tedbirleri de bu konuda yaşanan sıkıntıların
daha da artmasına yol açmıştır. Toplumun büyük bir bölümünü yalandan ilgilendiren esnaf ve
sanatkarların ekonomik hayatta yeniden arzulanan yeterliliğe sahip olabilmelerini temin için
vergilendirme, kredilendirme, teşvik uygulama ve sosyal güvenlik hizmetleri alanlarında
karşılaştıkları sıkıntıların süratle çözümlenmesi de gerekli görülmektedir.

Öte yandan, halen Ülkemizde entegre bölge planlamasının uygulandığı tek bölge olan
Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen gelişmeler ve hazırlanan plan hedeflerinin
gerçekleştirilebilmesinde rol üstlenebilecek, bölgedeki sanayileşmenin gerektireceği destek
hizmetlerim etkin bir şekilde yerine getirebilecek bir "Ekonomik Kalkınma Ajansı"run
kurulmasında da fayda mülahaza edilmektedir.

Yine Güneydoğu'da bir Tekstil İhtisas Merkezinin kurulması, bölgede sulama
imkanlarının artması ile birlikte hem üreticilerin yönlendirilmesi ve hem de rekoltenin ve
kalitenin yükseltilebilmesi için son derece önem arz etmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güven ortamının sağlanması ile birlikte, bu ortamı
pekiştirecek, bölge insanının aş ve iş sıkıntılarını giderecek, bölge ekonomisine canlılık
getirecek ekonomik projeler, şüphesiz terör ortamının ortadan kaldırılmasında son derece
önemlidir. Ancak, ekonomik kalkınma çabalarının sosyo-kültürel tedbirlerle de desteklenmesi
elzemdir.

Bu balomdan bölgede her türlü etkinliklerden istifade edilerek öncelikle toplumsal
kaynaşmayı sağlamak, önde gelen hedeflerden olmalıdır. Bununla beraber, bölgede sosyo-
kültürel faaliyetlerin arzulanan düzeyde sergilenebilmesine imkan tanıyacak uygun altyapı ve
tesislerin sayısı arttırılmalıdır.

öte yandan, bölgede yer değiştirenlerin sorunları ile yakından ilgilenilmeli, devlet
terörden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görenleri sevgi ve şefkatle kucaklamalıdır.
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Unutultnamalıdır ki, Bölgede yaşanan yoğun göç ve buna bağlı sıkıntılar sadece Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'yu değil, bütün yönleri ile ülkenin genelini de ilgilendirdiğinden
ayrıca önem taşımaktadır. Bu açıdan hangi nedenle yer değiştirirse değiştirsin, yerlerinden
ayrılanların ve bilahare geri dönüş yapmak isteyenlerin barınma, beslenme, iş kurma, iş
bulma, sağlık, eğitim gibi sıkıntılarının çözümüne yönelik etkili ve sonuç alıcı çalışmalar
yapılmalıdır. Bunun yanmda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "Merkezi Köyler ve Toplu
Çiftlikler Projesi", kırsal kalkınmayı sağlayacak önemli bir araç olarak görülmektedir.

Şüphesiz, bölgede terör ortamının ortadan kaldırılmasında eğitim alanında karşılaşılan
güçlüklerin aşılması da son derece önemlidir. Devlet bütün tedbirleri alarak eğitim-öğretim
çağındaki öğrencilere bu imkanı sağlamalıdır.

Bu nedenle yatılı ilköğretim bölge okulları, taşımalı sistem ve hatta mobil eğitim
sistemi gibi bütün imkanlar seferber edilerek bölgedeki eğitim sorunu çözümlenmelidir. Öyle
ki, eğitim ve öğretimden yoksun kalan bu çocukların Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde kurutulmaya çalışılan terör bataklığının öz suyunu ve terörün kurumayan
kaynağını oluşturacakları açıktır.

Yine, Devletin en önemli görevlerinden birisi de, bölgede herhangi bir nedenle
zorunlu ilköğretimden yararlanma şansım bulamamış ve okur yazar olamayan yetişkinlere
okuma ve yazma becerisini kazandırmaktır.

Aynca, bölgede sağlık sorunlarının aşılması bakımından da topyekün bir seferberlik
başlatılmalı, bölge insanının sağlık hizmetlerini bölge dışında ya da büyük şehirlerde
aramasına mutlaka bir çözüm bulunmalıdır.

Öte yandan, bölgede fakru zaruret içinde bulunan bölge halkının sağlık sorunlarının
giderilebilmesi için bir yandan yeşil kart uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan da
"genel sağlık sigortası" ile "işsizlik sigortası" gibi uygulamaların da başlatılması planlanmalı,
bu anlamda özel sigortacılık hizmetleri de desteklenmeli ve hatta devletin öncülüğünde büyük
oranda terörü bir insan haklan sorunu gibi değerlendiren ülkelerin sigorta şirketlerinin
iştirakleri ile oluşturulacak bir ana sigorta kurumuyla bölgenin topyekün teröre karşı
sigortalanması hususu da ciddi olarak değerlendirilmelidir.

Bölgede kontrol edilemeyen nüfus artışının issizlikle beraber fakirliği de büyük ölçüde
arttırdığı unutulmamalıdır. Bu bakımdan aile planlaması çalışmalarına gereken önem
verilmelidir.

Bölgede sosyo-kültürel kalkınma seferberliğinde sporun sosyal barışı sağlamada
oynadığı rol de gözardı edilmemelidir. Bu nedenle, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu tileri
Olimpik Başarı Hedefine Yönelik Sporcu Gençlik Yetiştirme Özel Projesi"nin hedeflenen
oranda gerçekleştirilebilmesi için bütün imkanlar seferber edilmelidir.

Ayrıca toplumda sevgi, kardeşlik ve güven ortamının oluşmasında yazılı ve görsel
basının da rolü büyüktür. Bu bakımdan, öncelikle Bölgede televizyon ve radyo yayınlarının
ulaşamadığı bölgeler ivedilikle tespit edilmeli, ölü bölgelere daha güçlü aktarıcı veya vericiler
kurularak, radyo ve televizyon yayınlarının Bölgenin tamamında izlenmesi sağlanmalıdır.

Günümüzde artık Güneydoğu denildiğinde sadece terörün akla gelmesinin önüne
geçilmeli, bölge sadece terör olayları ile değil sosyo-ekonomik ve kültürel seferberliği ile de
tanıtılmalıdır. Bölge halkı bunda son derece duyarlı ve haklıdır. Çünkü, terörün büyük oranda
kontrol altına alınmasıyla beraber, bölgede bütün yönleriyle bir restorasyon seferberliği
başlatılmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi gibi büyük boyutlu tarım ve hayvancılık projeleri
ve büyük yatırım tesisleri ile mahalli el sanatlarının yaygınlaştırılması şeklindeki yoğun
yatırım ve kalkınma seferberliğinin yanında şenlikleri, festivalleri, spor gösterileri ve
üniversite oyunları ile bölge zengin etkinliklere sahiptir. Halk en geniş katılımı ile bu
seferberliğin içindedir.

öte yandan, bölgede gerçekleştirilecek sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma
seferberliği içinde bölge kadının oynayacağı rol de ihmal edilmemeli ve bu kalkınmada
kadının aktif ve etkin bir şekilde yerini alabilmesi için gerekli planlı çalışmalar yapılmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 88 —

Terörle mücadelede nasıl ki, bölge halkının yakın destek ve işbirliği sağlanmadan
arzulanan oranda başarıya ulaşılması söz konusu değilse, terör ortamının ortadan
kaldırılmasını sağlayacak, bölge halkının iş ve aş imkanlarım arttıracak, onu çağdaş yaşam
düzeyine yükseltecek sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma seferberliğinin de bölge halkının
yakın işbirliği ve içten katılımı olmadığı sürece başarıya ulaşması mümkün değildir.

Ayrıca bölge kalkınmasının, fiziksel ve sosyal altyapı ile ekonomik gelişmeler
yanında toplumsal değişime de bağlı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu bakımdan
bölgenin giderek modernleşmesi yolunda ciddi engeller oluşturan bağımlılık ilişkilerini
gidermenin yolu, bu kurumların yerine getirdiği görev ve fonksiyonların çağdaş örgüt ve
kurumlarca üstlenilmesidir. Bu bakımdan eğitim kurumları, yanında kültür kurumlarının
yaygınlaştırılması da büyük bir önem arzetmektedir. Bunu sağlamak bakımından da Bölgenin
zengin tarihi ve kültürel değerlerinin açığa çıkarılabilmesi, tanıtabilmesi ve bu değerlerin
toplumun tamamıyla paylaşılabilmesi için bölgede mevcut müze ve anıt, tiyatro,
kütüphane ve yükseköğretim kurumları gibi kültür kurumlarının arttırılması ve
yaygınlaştırılması sağlanmalı ve bu kurumlara etkin birer fonksiyon kazandırılmalıdır.

Hiç şüphesiz 1984 Ağustosundan bu yana ülke gündeminin başında yer alan bölücü
terör sorunu, bölgede sağlanacak sevgi, şefkat, hoşgörü ve güven ortamının sosyo-ekonomik
tedbirlerle desteklenmesi halinde artık ülke gündeminden çıkacaktın Sevgi, şefkat ve karşılıklı
güven, İş ve aş imkanları ile birleşince terör ortamı da büyük oranda kurutulacaktır.

Terörle mücadelede, basan için siyasette ve toplumda uzlaşma ve istikrar île bunun
yanında yönetimde süreklilik esastır, öte yandan topluma verilecek yeni umut, şevk ve
heyecanın sağlam, tutarlı ve inandırıcı bir istikrar programı ile verilebileceği de
unutulmamalıdır.

Bu mücadelede, şüphesiz dışarıdaki bataklığın kurutulması da son derece önem
arzetmektedir.

Güneydoğu sorunu ekonomide istikrarsızlığın başlıca nedenlerinden biri ve belki de en
önemlisidir. Kamu kaynaklarının giderek artan bir bölümü PKK ile mücadeleye ayrılmakta,
terörle mücadelenin finansmanı enflasyonu azdırmakta, dolaylı yollardan ekonomiye de büyük
zararlar vererek yabancı sermaye yatırımlarını caydırmakta ve turizm gelirlerini baltamaktadır.
Bu sorun aynı zamanda Türkiye'nin bir parçası olmayı amaçladığı uygar ve demokratik dünya
ile ilişkilerini de sık sık sıkıntıya sokmaktadır.

Anarşi ve terör sorunu çözümlenmelidir. Çünkü, ülkemiz bu sorunu çözmedikçe
toplum hayatının her safhasında millet olarak karşılaşacağımız sıkıntıları aşmamız mümkün
gözükmemektedir. Bu nedenle, Gümrük Birliği ile Avrupa'ya açılmış, Ulu Önder Atatürk'ün
çağdaş ülkeler düzeyine çıkma ülkü ve idealini şiar edinmiş milletimizin öncelikle bu sorunu
aşması ve kalıcı bir şekilde çözümlemesi gereklidir."

Denilmektedir.

2. Genelkurmay Başkanlığı
Komisyonumuzun 26.01.2006 tarih, 80 sayılı yazısına cevaben Genelkurmay

Başkanlığının 16.02.2006 tarih, 7130-21-06/İGHD.Pl.Koor.Ş.(l 16)3631341 sayılı yazısında
talep edilen bilgiler Ek:A (Terörle Mücadelede TSK'nın Rolü ve Bu Kapsamda Yürütülen
Faaliyetler) ve Ek:B (Ele Geçirilen Silahlarla İlgili Bilgiler)'de gönderildiği belirtilmektedir.

a)Genelde Türkiye'de, özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde
meydana gelen terör olaylarının nedenleri ve bu olayların önlenebilmesine ilişkin
yapılan çalışmalar ile hazırlanan güncel raporların tasdikli birer suretinin gönderilmesi
hususuna ilişkin olarak;

Ek-A "Terörle Mücadelede TSK'nın Rolü ve Bu Kapsamda Yürütülen Faaliyetler"
başlığı altında 1.-7. maddelerinde ilgili mevzuata ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. 8. ve 9.
maddelerde ise aynen;
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"8. Bugün, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunların başında bölücülük
gelmektedir. PKK/KONGRA - GEL terör örgütü, bölücülüğün silahlı unsuru olarak, bu
amaca hizmet için 1984 yılından beri silahlı terör eylemlerinde bulunmaktadır.

Terörle mücadele, Devlet'in bütün birimleri arasında koordine ve topyekün mücadele
anlayışım gerektiren bir olgudur. Bu nedenle, bölücülük sorunu ve onunla mücadele konusu
Devletin, bir çok üst düzey platformunda gündeme gelmektedir. Bunlara son dönemlerden
örnek vermek gerekirse; MGK toplantılarının yanı sıra, 01 Temmuz 2005 ve 04 Ağustos 2005
tarihlerinde Sn. Başbakan'a Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda, 27 Eylül 2005
tarihinde toplanan Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nda, 25 Kasım 2005 tarihinde Sn.
Başbakan'ın başkanlığında Başbakanlık'ta yapılan toplantıda, 01 Aralık 2005 tarihindeki
Yüksek Askeri Şura toplantısında ve son olarak 04 Ocak 2006 tarihinde yine Sn. Başbakan'ın
başkanlığında Başbakanlık'ta yapılan toplantıda terör ve bölücülük konuları görülmüş ve
Genelkurmay Başkanlığı'nin görüşleri şifahi olarak dile getirilmiştir.

9. TSK; terörü besleyen ve bölücülük hareketlerine hizmet eden bazı sosyal sorunların
çözülmesine yardımcı olarak, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmak için; asli vazifesi olan
yurt savunması görevinin yanında, barış ortamında da, bağrından çıktığı Türk Milleti'nin
sosyal, kültürel, eğitsel, ekonomik vb. sorunlarım paylaşmayı, sorunların çözümünde
vatandaşlara yardımcı olmayı, "çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma" doğrultusundaki her türlü
toplumsal gelişim çabasına katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Bu kapsamda; ihtiyaç duyulan bölgelere, imkanları ölçüsünde bazı hizmetleri
götürerek vatandaşın mevcut koşullarının iyileştirilmesi, devlete olan güven ve bağlılığının
artırılması, moralinin yükseltilmesi, ülke sevgisi kazandırmayı amaçlayan bazı faaliyetler icra
etmektedir.

Bu faaliyetler; 1996 yılından itibaren "Köy Uygulamaları", "Köy Destek Faaliyetleri",
2002 yılından itibaren de "Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF)" adıyla, başta
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olmak üzere tüm yurt sathında sistemli olarak
yürütülmektedir.

1996 yılından 2005 yılma kadar geçen 9 yıllık sürede icra edilen uygulamalara ilişkin
bilgiler aşağıdadır:

-1.140.993 vatandaşımıza giyecek yardımı yapılmış,
-3.777.805 vatandaşımız sağlık muayenesinden geçirilmiş,
-731.621 vatandaşımıza ilaç yardımı yapılmış,
-201.732 vatandaşımız diş taramasından geçirilmiş,
-23.790 çocuk sünnet ettirilmiş,
-34.508 okula yardım ve bakım-onarım desteği sağlanmıştır.

2005 yılında icra edilen Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetlerinde;
-5184 okulda, 191.451 öğrenciye kitap, kırtasiye ve araç-gereç yardımı yapılmış,
-1284 okulun bakım-onarımı yapılmış,
-Anadolu liselerine ve üniversiteye hazırlık kursları kapsamında açılan 85 kursa

10.897 öğrenci katılmış,
-54.865 vatandaşımıza giyecek yardımı yapılmış,
-25.628 vatandaşımıza gıda yardımı ulaştırılmış,
-Ağaçlandırma, çevre ve doğal hayatın korunması kapsamında 1.138.799 fidan

dikilmiş,
-244.193 vatandaşımız sağlık muayenesinden geçirilmiş,
-86.826 vatandaşımız diş taramasından geçirilmiş,
-33 sağlık ocağına bakım-onanm desteği sağlanmış,
-562 çocuk sünnet ettirilmiştir.
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Sonuç olarak; TSK, ülkemizin neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın sosyal ve
ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmayı kutsal bir görev saymakta ve vatandaşlarımızın
problemlerinin giderilmesini ülkemizin kazancı olarak görmektedir. Toplumsal Gelişime
Destek Faaliyetleri kapsamında yürütülen tüm uygulamalar; icra edilen bölgedeki mülki
makamlarla koordineli, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde, planlı ve organize
bir şekilde yürütülmektedir."

Denilmektedir.

b) Genelde Türkiye'de özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde faaliyet
gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silah ve sair mühimmatın menşei, cinsi,
sayıları ve menşei olan ülkelere göre mukayeseli dağılımının bir üste halinde
çıkarılarak, ayrıca örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini de belirten
gerekli bilgilere ilişkin olarak;

'Terör örgütlerinden ele geçirilen silahların ülkelere göre dağılımları incelendiğinde;
Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Çin, Macaristan, Doğu Almanya (Eski), Almanya,
Belçika İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Irak, Fransa ve ABD gibi ülkeler başta
gelmektedir.Bu silah ve patlayıcıların, teröristlere bu ülkeler tarafından verildiğine dair bir
bilgi bulunmamaktadır. Zira bu ülkelerin çoğu, ürettikleri silahları dünyanın bir çok ülkesine
satmaktadırlar.

PKK terör örgütü, elindeki silahların bir kısmım birinci körfez harekatından sonra
Irak'ın Kuzeyinde oluşan otorite boşluğundan yararlanarak elde etmiş, bir kısmım da 2003
Irak harekatından sonra dağılan Irak Ordusunun yağmalanan silahlarından temin
etmiştir.Aynca terör örgütleri; uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, organize suçlar ve diğer
yasadışı yöntemlerle elde ettiği gelirlerle, irtibatlı oldukları diğer terör örgütlerinden silah,
telsiz, patlayıcı ve malzeme temin etmektedirler.

Sonuç olarak; Teröristler tarafından kullanılan silahların imal yerleri ile müteakip
aşamalarda transferlerinin takip zorluğu nedeniyle, elde edilen bu inceleme sonuçlarının
üretici ülkeleri doğrudan suçlayıcı bir argüman olmadığı, ancak ulaşılan sonuçların küçük ve
hafif silahların takip ve kontrolündeki zafiyeti ve silah üreten ülkelerin sorumluluğunu açıkça
ortaya çıkardığı görülmektedir.SiIah üreticileri ya da kaçakçıları tarafından bir kısım silahlann
menşeine ait bilgilerin yok edilmesi nedeniyle, operasyonlarda ele geçen silahlann bir
kısmının menşeini tespit etmek mümkün olamamaktadır. Terörle mücadele kapsamında icra
edilen operasyonlarda, PKK terör örgütünden ele geçirilen silahlar ile bu silahlar ile bu
silahlardan menşei belli olanların miktarları ve ülkelere göre dağılımları çizelgelerde
gösterilmiştir." Denilmektedir.

Çizelgelere göre; 1984-OCAK 2006 dönemine ait olarak;
Cinsi

Kalesnikof

Diğer Tüfekler
Roketatar.Lav
BornbaataT

Tab./Mak.Tab.

Mayın

El Bombası
GTT
Havan
Uçaksavar
Diğer Silahlar

Toplam

Adedi

11.824
5.897

1.702

2.944

11.790

4.706
1
3
7
1

38.875

Menşei Belli

4.360

703
306

1.921

7.628

136
1
1

—
—

15.056

Ülkeler ve Adet
Rusya ve BDT(3.3Û6), Çin(691), Macaristan(l82),
Almanya(94), Cekoslovakya(26). tspanyad)
Rusya ve BDT(463), ABD(95)t Almanya(78), Çin(22), Belçika(28).
Çekoslovakya(7),Macaristan(3), tspanya(4), !lalya(3)
Rusya ve BDT(282>,Çin(8),Almanya(8),ABD(8)

Çekoslovakya(489).lspanya(449),ItaJya<446)3elçika(34l), Rusya ve
BDT(125). ADD(34), Çin(16), Macaristan(M).
Almanya(7)
Rusya ve BDT(2268)Jtalya<4857),Almanya(496), Çin(2).
Bclçika(2). ABD(3)
Rusya ve BDT(98), ABD(27). Almanya(M)
Rus(l)
Rus(l)

Rusya ve BDT(6.544), ltalya(5.306), Çin(739), ABD(167).
Almanya(694XÇekoslovakya(522).lspanya(454),
Bclçika(37l). Macaristan(199)
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Şeklinde olduğu görülmüştür.

3. İçişleri Bakanlığı
Komisyonumuzun 26.01.2006 tarih, 79 sayılı yazısına cevaben İçişleri Bakanlığının

10.02.2006 tarih, Öz.Klm.Md./165 sayılı yazısı ile istenilen bilgilerle ilgili olarak yazı ekinde
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Toplumla İlişkiler Daire
Başkanlığı Bilgi Notlan gönderilmiştir. Buna göre;

a) Emniyet Genel Müdürlüğü
Komisyonun talebine binaen Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğünün 31.01.2006

tarih, 108 sayılı yazısı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünün 09/02/2006 tarih, 837-29436
sayılı cevabi yazısında;

a.l. Komisyonun Genelde Türkiye'de, özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri
bölgesinde meydana gelen terör olaylarının nedenleri ve bu olayların önlenebilmesine
ilişkin yapılan çalışmalar ile hazırlanan güncel raporların tasdikli birer suretinin
gönderilmesi talebine ilişkin olarak;

"Terörün Nedenleri ve Yapılan Çalışmalar" başlıklı değerlendirmelerin EK-l'de
sunulduğu, "hazırlanan güncel raporların tasdikli birer suretinin gönderilmesi" talebiyle ilgili
olarak, ülke genelinde meydana gelen olayların kayıtlarının Genel Müdürlükçe olay bazında
tutulduğundan "Güncel Raporlama" sistemi bulunmadığı belirtilmiştir. Buna göre;

«TERÖRÜN NEDENLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.GİRİŞ
Bilindiği gibi ülkemiz, tarihi geçmişi, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle

dünya güç odaklarının, siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik çıkar çatışmalarının merkezinde
bulunmaktadır.Bu yüzden gerek sıcak savaş ve gerekse soğuk savaş dönemlerinde ülkemiz,
birçok dış tehdide maruz kalmıştır.Ekonomik, sosyal-kültürel ve eğitsel sorunlar terörün iç
kaynaklı sebeplerini ön plana çıkarmıştır.Ülkemiz son 30-40 yıl içerisinde S terör dalgası ile
karşı karşıya kalmış ve neticesinde 40 bin insanımız hayatını kaybetmiştir.

Bunlardan ilki ASALA terör örgütünce dış temsilciliklerimize yapılan saldırılarla
başlamış, dış temsilciliklerimiz de görevli 34 vatandaşımız şehit olması ve 15 vatandaşımızın
yaralanması ile sonuçlanmıştır.

İkinci dalga olarak ülkemizde 1968'1 i yıllarda ideolojik sağ sol çatışması başlamış ve
S bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ülke kaos ortamına sürüklenmiştir.

Üçüncü dalga olarak, soğuk savaş döneminin anti komünist stratejisinin taktiksel
faaliyetleri neticesinde, dini duygulan sömürmek suretiyle cephe ve askeri kanat faaliyetlerine
taraftar toplayan dini motifli terör örgütleri gündeme gelmiştir.

Dördüncü dalga olarak, 1980 öncesinde sağ-sol çatışması içerisinde yer alan ve
Kürt kökenli vatandaşlanmıza yönelik örgütlenen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, 1984
yılında Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla adını duyurmuş ve hâlâ günümüze kadar faaliyetlerine
devam etmektedir.

Son terör dalgası olarak, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde
meydana gelen terör saldırısından sonra Selefi görüşe mensup örgütler ve El Kaide Bağlantılı
Uluslararası terör grupları varlıklarını göstermiş, Ülkemizde de çeşitli intihar saldınlan ile
birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına yol açmıştır.

2. TERÖRÜN NEDENLERİ
Terörizm, genel olarak geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin içerisindeki sosyal,

ekonomik, kültürel gibi bir çok alandaki eksikliklerin istismar edilmesine bağlı olarak; zaten
var olan ya da sun'i olarak oluşması sağlanan ihtilalci fikir ve hareketlerin, belirli bir amaç
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için harekete geçirilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır.
Sosyo-politik bir hastalık olarak da görülebilecek terörizm, tek bir nedene bağlı

gelişen bir hastalık değildir. İç ve dış unsurların etkisiyle başlamakta ve yine bu unsurların
etkisiyle ağırlaşmaktadır.

Terör, genelde doğrudan şiddet unsuru ile birlikte kendim kamuoyu gündemine
taşımakta ve ismini en etkin şekilde kamuoyuna duyurabilecek bir eylem tarzı ile aktivitesine
başlamaktadır.

Terörizm olayı sadece şiddet kalıbı içerisinde sınırlı kalmamaktadır. Bazen önce
çeşitli legal ve kabul edilebilir protesto şekilleri içerisinde ortaya çıkmakta, toplantılar,
gösteriler gibi dışa vurmalarla kendini hissettirmeye çalışmaktadır. Daha sonra illegal, hafif
şiddet eylemlerine, ileri aşamada ise, münferit öldürmelerden, toplu katliamlara ve
profesyonel tarzda suikast ve sabotajlara kadar varan eylemlere dönüşmektedir.

Kısaca maddeler halinde sıralamak gerekirse;
tç Etkenler:
•Ekonomik sorunlar,
•Kültürel dejenerasyon,
•Eğitimin yeterli ve etkin düzeyde yaygınlaştınlamaması,
•İdari ve adli mekanizmada yoğunluk,
•Çarpık kentleşme,
•Aile içi olumsuzluklar, gençliğin başkaldırı ve kendini ispat etme duygusu,
•öç alma duygusu,
• Suçluların ıslahında yeterli olunamaması,

Dış Etkenler:
•Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu,
•Ülkenin ve doğal kaynakların kullanımı, işletilmesi ve paylaşımındaki diğer

devletlerin çıkar hesaplan,
•Komşu ülkelerin ve bazı devletlerin tarihi geçmişe dayalı hasmane tutum ve

politikaları,
•Bölgedeki ülkelerde süregelen savaşlar ve iç çatışmaların oluşturduğu otorite

zayıflıklarının neden olduğu siyasi istikrarsızlık ve bunların terör örgütlerinin ortaya
çıkmasına uygun zemin oluşturmasıdır.

3.TERÖRLE MÜCADELEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Güvenlik kuvvetleri, ülke bütünlüğümüz ve birliğimiz aleyhine faaliyet gösteren terör

örgütlerine karşı yıllardır sürdürülen mücadelede hep ilk sırada yerlerini almış ve basan ile
görevlerini yerine getirmenin kararlılığını taşımıştır.

Terörle mücadele faaliyeti, sadece bir suçla mücadele faaliyeti olmayıp, devletin
varlığı ve bütünlüğü, vatandaşın huzur ve güven içerisinde hayatım sürdürmesi mücadelesidir.
Bu bakımdan, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar birbirinden farklı bir çok alanda
yürütülmüş ancak birinci hedef olarak terörün ortadan kaldırılması seçilmiştir. Bu
çalışmaların önem arz edenleri aşağıda sıralanmıştır.

•Terörle Mücadele Kanunu'nun çıkarılması
•Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulması
•Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması
•Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi
•F Tipi Cezaevlerinin kurulması
•Geçici Köy Koruculuğu sisteminin geliştirilmesi
•Sınır güvenlik tedbirlerinin artırılması
•Pişmanlık yasası olarak bilinen kanunların çıkarılması
•Örgütlerin önemli finans kaynaklarından uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan
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kaçakçılığı ve işçi simsarlığına yönelik etkili mücadele
•İstihbarat hizmetlerinde çağdaş gelişmelerin sağlanması
•Terörle Mücadele Daire Başkanlığının kurulması
"özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kurulması

Sonuç olarak; tarihi süreç içerisinde uygulanan yukarıdaki tedbirler sonucunda
demokratik hukuk kuralları içerisinde bir çok terör örgütü tamamen etkisiz hale getirilmiş, bir
kısmı ise marjinal seviyelere çekilmiştir.

Terörle mücadele sadece bir güvenlik sorunu olmayıp tüm kamu kurum ve kuruluşları
sivil toplum örgütleri, basın ile birlikte çok geniş bir yelpazede mücadele edilmesi gereken bir
olgudur.

Geçmişte yerel ya da bölgesel olan terörizm, bugün çözülmesi gereken küresel bir
fenomen haline gelmiştir. Bu sebeple, mücadeleye katılan ülkelerin statüsü ne olursa olsun,
Uluslararası işbirliği büyük öneme sahiptir.

Uzun yıllardır terörizmin çirkin yüzüyle karşı karşıya kalan bir ülke olarak Türkiye,
kendi açısından terörle mücadelede Uluslararası işbirliğini artırmaya yönelik her zaman aktif
katkı sağlamaya kararlı ve azimlidir."

Denildiği,

a.2. Genelde Türkiye'de özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde
faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silah ve sair mühimmatın menşei,
cinsi, sayılan ve menşei olan ülkelere göre mukayeseli dağılımının bir liste halinde
çıkarılarak, ayrıca örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini de belirten
gerekli bilgiler talebine ilişkin olarak;

"Terör Örgütlerinin Silah Mühimmat Ve Malzemeleri Edinme Yollan" başlıklı
değerlendirme ve tstatistiki tablolar Ek-2'de sunulmuş olup buna göre;

Ek-2'de yer alan tablolar incelendiğinde;
a. 1984-2005 tarihleri arasında Türkiye Geneli Terör Olay ve Operasyonlarında Ele

Geçirilen Silah ve Mühimmat istatistiği tablosunda yıllar itibariyle düzenlenmiş olup toplam
bölümünde;

Cinsi
Toplam Adet

Uzun Nam. Silah
45.677

Tabanca
41.813

Bomba
77.071

Mermi
4.558.467

b. Terör örgütü Mensuplarınca Kullanılan Bazı Ülkelere Ait Silahlar tablosuna göre;
1. ABD: Tabanca (Browning, Walter, Barebellum, Star, Astra, FN, Vzor) ve Tüfek

(G-l)
2. Bulgaristan : Tabanca (MP-5,Ferbicca, Parebellum, Walter, Hage, Barabellum,

Fireburt, Makarov, Takarov, Astra) ve Tüfek (Kaleşnikof, Mauser, G-3)
3. ABD: Tabanca (Stern, Colt, Smith Wesson, Ruger, Tomson, MK-2) ve Tüfek

(Tomson, M16)
4. Rusya: Tabanca (Takarof, Makarof), Tüfek (Kaleşnikof, Mauser, RPD, Smirnof,

Bixi, Kannas) Roketatar (RPG, Lav), Bomba (Uzg-Rum-F-1)
5. İspanya :Tabanca (Star, Lama, Astra, Parabellum, Colt)
6. İtalya: Tabanca (Baretta, lö'lı Baretta, Renatogam, Map, Bernandeli, Star)
7. Çekoslovakya: Tabanca (Ceska, Visor, CZ, Skorpin, Zbrojoka, Vzor, CZ-75)
8. Fransa: Tabanca (Map, Ermes Unigve, Fransız Onlusu, Unigue)
9. Macaristan: Tabanca (Walter, Browning, Takarov) ve Tüfek (Kaleşnikov)
10. Polonya: Tabanca (Polish) ve Tüfek (Kaleşnikov)
11. İngiltere : Tabanca (Parabellum) ve Tüfek (Enfield, Sterling)
12. Romanya : Tabanca (Takarov) ve Tüfek (Kaleşnikov, Bixi)
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13. Irak: Tabanca (Tanq, Saddam)

c. Terör örgütü Mensuplarınca Kullanılan Bazı Ülkelere Ait Mühimmat tablosuna
göre;

1. Belçika : MK-2, M-26 El Bombası, TNT-R-4 Havan Mermisi, HE-RFL-33 Tüfek
Bombası,

M-49-A1 Aydınlatma Mayını, M2-A3 ve M2-A4 Anti Personel Mayını, M-49 M-48
Füze

2. Rusya : F-l.UZRG ve RGD El Bombası, RPG-7 Roketatar, 1 Top Mermisi, F-l
Tüfek Bombası, Law Silahı, Hava Savunma Füzesi

3. Almanya : DM-41 El Bombası, HG DM-41 Lançer Mermisi
4. Avusturya : HG 78 ve ARGES El Bombası
5. İsrail: M-26 El Bombası
6. Çin : 82-2S El Bombası, RPG-7 Roketatar
7. Irak : VS-MK2 ve DM-41 El Bombası
8. İtalya: VS-50 ve TS-50 Anti Tank Mayını
9. Güney Kore : TM.M.62 Anti Tank Mayını
10. Yugoslavya: RBR-M80 Law Silahı
11. İngiltere : MİLLS 36 El Bombası
12. İran : Y3PRM ve F-l El Bombası
13. Brezilya: Tüfek Bombası
14. Singapur : Lav Silahı
15. Belçika: RPG-7 Roketatar
Şeklinde olduğu, Terör örgütlerinin Silah Mühimmat Ve Malzemeleri Edinme Yolları

başlıklı değerlendirmede ise;
"...Terör örgütü kamplarının bulunduğu bölgelerin ilgili ülke tarafından yıllardır

kontrol edilemeyişi, bölgede her türlü terörist ve kaçakçılık faaliyetlerinin sıcak takibinin
yapılamaması sonucu, ülkemiz ile Irak ülkesinin sınır boyunun takip ve kontrolüne imkan
vermeyen coğrafi şartlar sebebiyle, Irak'ın Kuzeyinden ülkemize yönelik terörist unsurlarla
birlikte her türlü silah, patlayıcı ve mühimmat girişi yapılmaktadır.

Söz konusu silah ve mühimmatlar eylem amaçlı Irak'ın Kuzeyindeki Kamplarda Yurt
içerisine gönderilen militanların beraberinde sokulduğu gibi militanlar dışında, örgüt kuryeleri
aracılığı ile sınır kapılarından küçük paketler halinde ticari amaçlı giriş yapan kamyonlar ve
diğer araçlarla veya terör örgütüyle şehir merkezlerinde irtibatı sağlayan "kurye" veya "milis"
olarak tabir edilen "yerel destekçi" şahıslar vasıtası ile güvenlik kontrolünden uzak dere
yatakları, sarp dağlık alanlar kullanılarak yurt içerisine sokulduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Terör örgütün şiddet içerikli eylemlerde kullandığı silah ve diğer mühimmatın
(El bombası, mayın, fünye vb.) yanı sıra özellikle 2004 yılından itibaren yurt içerisinde kırsal
ve yerleşim birimlerinde sabotaj ve bombalama amaçlı kullandığı plastik patlayıcıların terör
örgütünün eline ne şekilde geçtiğine yönelik yapılan çalışmalarda; söz konusu patlayıcıların
Portekiz imalatı (A-4) olarak tabir edilen patlayıcılar olduğu, plastik patlayıcıların üzerinde
"PE-A4 230 g LOT SPE 38-10/83" ibarelerinin olduğu, operasyonlarda ele geçirilen bu
patlayıcılar üzerinde bulunan kafile/stok numaralarından imal yerinin Portekiz Devletinin
olmasının anlaşılması üzerine söz konusu Devletle yapılan yazışmalarda patlayıcıların
Portekiz-Spei isimli kuruluş tarafından 1981-1984 yıllan arasında üretildiği, 1979 ve 1982
tarihli geçici anlaşmalar çerçevesinde söz konusu kuruluş tarafından Irak Savunma Bakanlığı
Tedarik ve Donatım Müdürlüğüne teslim edildiği anlaşılmıştır."

Değerlendirmelerinin bulunduğu görülmektedir.
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b) Jandarma Genel Komutanlığı
Komisyonun talebine binaen Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğünün 31.01.2006

tarih, 108 sayılı yazısı üzerine Jandarma Genel Komutanlığının 08 Şubat 2006 gün ve HRK:
2030-48-06/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.Ter.Oly.Ks..(38500) sayılı cevabi yazısı ve eklerinde;

b.l. Komisyonun Genelde Türkiye'de,
özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde meydana gelen terör

olaylarının, nedenleri ve bu olayların önlencbilmesine ilişkin yapılan çalışmalar ile
hazırlanan güncel raporların tasdikli birer suretinin gönderilmesi talebine ilişkin
olarak;

"1.MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARININ NEDENLERİ VE BU
OLAYLARIN ÖNLENEBÎLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR;

a. Meydana Gelen Terör Olaylarının Nedenleri :
Meydana gelen terör olaylarının pek çok nedeni olup, buna ilişkin değerlendirmeler

pek çok vesileyle Genelkurmay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına arz edilmiş
bulunmaktadır.Konu, önemi nedeniyle, çeşitli MGK toplantılarında, Terörle Mücadele Yüksek
Kurulu'nda, Yüksek Askeri Şura toplantısında ve Başbakanlıkta yapılan muhtelif toplantılarda
da, Jandarma Genel Komutanlığınca ayrıntılı değerlendirmeler biçiminde dile getirilmiş ve
getirilmektedir.

b. Olayların önlenebilmesine ilişkin Çalışmalar:
(1) Türkiye genelinde terörle mücadele ve iç güvenlik harekatı Anayasa, 5442 sayılı İl

İdaresi, 2935 sayılı Olağanüstü -Hal, 1402 sayılı Sıkıyönetim, 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev
ve Yetkileri Kanunları ile çerçeve altına alınmıştır. (Bu kanunlar; kurumsal yapılanma,
yetkilerin kullanımı, organizasyon ile ilgili hususları düzenlemektedir.) 3713 sayılı Terörle
Mücadele, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarında ise, terör
suçları ve cezalarına ilişkin hususlar yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, yurdun iç
güvenliğinin ve asayişinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasından İçişleri Bakanlığı
sorumludur. İçişleri Bakanı bu sorumluluğunu Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtası ile ifa eder. Gerektiğinde Bakanlar Kurulu
Karan ile Ordu kuvvetlerinden de yararlanabilir. (3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 1
'inci maddesi) (Silahlı kuvvetlerden Bakanlar Kurulu Kararı ile. yararlanmaya ilişkin bu
hüküm bugüne kadar kullanılmamıştır.) Bu hükümle; sıkıyönetim veya OHAL ilanına gerek
kalmaksızın, iç güvenlik harekatında TSK unsurlarının ülke genelinde veya bölge bazında
görevlendirilmesi düzenlenmiştir.

Anayasanın 121'inci maddesine göre, Olağanüstü Hal İlan edilmesi halinde bölücü
terörle mücadelede esas itibarı ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 285 sayıb Olağanüstü
Hal Bölge Valiliğinin ihdası hakkındaki KHK ve bu kanun Hükmünde Kararnameye ilave
hüküm eklenmesine dair 286 sayılı KHK çerçevesinde yürütülür.

Anayasanın 12. Maddesine göre sıkıyönetim ilan edilmesi halinde iç güvenlik
harekatının hukuksal çerçevesini esas itibarı ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
belirlemektedir.

Sıkıyönetim veya OHAL ilanının söz konusu olmadığı durumlarda; 5442 sayılı ÎI
İdaresi Kanununun 1 l/a maddesine göre; "Vali, il sınırlan içinde bulunan genel ve özel bütün
kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini
korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini
istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurlan vali tarafından verilecek emirleri derhal yerine
getirmekle yükümlüdür." İl seviyesinde emniyet ve asayişin temininden birinci derecede
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sorumlu olan Valiler bu görevi öncelikle genel kolluk (Jandarma ve Polis) ve özel kolluk
kuvvetlerini kullanarak yürütürler. Vali, kolluk kuvvetleri dışındaki askeri birlikleri ancak
5442 sayılı fi İdaresi Kanunu kapsamında kuvvet talebinde bulunarak kullanabilmektedir.

5442 sayılı kanunun 1 l/d maddesinde; "Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların,
emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları
tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları
takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden
yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma Genel Komutanlığının
veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere, en yakın kara, deniz
ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım
isterler. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu
istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir." hükmü yer
almaktadır. Burada önemli olan husus Valinin bu talebi yaparken herhangi bir öncelik sırası
takip zorunluluğunun olmamasıdır.

Vali tarafından 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 1 l/d maddesi gereğince kuvvet talep
edilmesi durumunda, yapılması gereken hususları açık bir şekilde ortaya koymak maksadıyla,
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında müşterek bir protokol hazırlanmış
olup, iç Güvenlik Harekatında TSK unsurlarının görevlendirilmesi bu protokol çerçevesinde
icra edilmektedir.

Protokolün yayımlanmasını müteakip, Genelkurmay Başkanlığınca zaman zaman
yenilenen EMASYA direktifleri aracılığı ile anılan Müşterek Protokol'deki hususlar
açıklanmış, 06 Temmuz 2005 tarihinde Genelkurmay Başkanlığınca "MD: 117-1 TSK
Birliklerinin Emniyet, Asayiş Ve Yardımlaşma (EMASYA) Görevlerinde Kullanılmasına
İlişkin Planlama Direktifi (EMASYA Direktifi)" hazırlanarak, Jandarma dahil TSK'nin ilgili
birlikleri ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri
başta olmak üzere pek çok sivil makama da gönderilmiştir.

Bu direktifin maksadı; bir kısım il ve ilçelerimizde; toplumsal olaylar, şiddet ve terör
düzeninin ciddi şekilde bozulması ile ilan edilecek olağanüstü halde; genel güvenlik, asayiş
ve kamu düzeninin sağlanması için ilgili Vali tarafından askeri birlik talep edilmesi halinde,
bu maksatla görevlendirilen TSK birliklerinin, 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu" ve / veya 2935
sayılı "Olağanüstü Hal Kanunu" uyarınca" kullanılmasına ve mülki makamlar ile işbirliğine
ilişkin esas ve usulleri açıklamaktır.

Bu direktifle; EMASYA görevi alan TSK unsurlarının vazifesi ile bu vazifeyi yerine
getirmek için gerekli olan; planlama ve birliklerin kullanılması esasları, idari hususlar ve emir
komuta ilişkileri belirtilmiştir.

Bu kapsamda İç Güvenlik Harekatının sevk ve idaresi Diyarbakır, Ş.Urfa,
Mardin, Batman, Sürt, Van, Şırnak ve Hakkâri illerinde KKK'lığı birlikleri
sorumluluğunda; diğer illerde ise J.Gn. K.'uğı sorumluluğunda sürdürülmektedir.

J.Asyş.Kor.K.hğı; Genelkurmay Başkanlığı 21 Mayıs 2001 gün ve HRK.:713058-
01/IGHD.PI.Ş. (176) sayılı emri ile 2 nci Ordu/Malatya'nın "Harekat KontroHTnde görev
yapmaktadır.

Gerek olağan dönemde gerekse olağanüstü yönetim dönemlerinde, Jandarma Genel
Komutanlığı birlikleri ile diğer Kuvvetlere mensup birliklerin komuta ve destek ilişkileri
açısından; emre girme ve harekat komutasına/kontrolüne verilme kavramları ve özellikleri
MT-145-1 TSK Müşterek ve Birleşik Harekat Talimnamesi'nde şu şekilde tanımlanmaktadır;

Emre Verme : Bir birliğin / birimin kuruluşunda bulunduğu komutanlıktan / kurumdan
alınıp, birliğin/birimin ikmal ve idaresinden sorumlu olacak şekilde, geçici olarak bir başka
komutanlığ /kuruma verilmesini ifade etmektedir.

Harekat Komutası : Bir komutanın, muharebe hizmet desteğinin sağlanması hariç,
tahsis edilen birlikleri sevk ve idare yetkisidir.

Bu yetkiyi alan komutan, harekat komutasına verilen birliklere vazife ve görevler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 9 7 —

verebilir, birlikleri yeniden tertipleyebilir, bu birlikleri gerektiğinde kendi komutasında
bulundurabileceği gibi daha ast komutanlıkların harekat veya taktik kontrolüne verebilir.

Harekat komutası, muharebe hizmet desteğinin sağlanması sorumluluğunu kapsamaz.
Ancak, komutan muharebe hizmet desteği ile ilgili öncelikler vermek ve koordinasyon
sağlamak üzere yönlendirme yetkisini haizdir.

Bir birliğin harekat komutasını deruhte eden komutan, o birliğin taktik ve idari
bütünlüğünü bozabilir, birliğinin unsurlarını ayrı ayn görevlerde kullanabilir.

Harekat Kontrolü: Bir komutana; görev, zaman ve mekan açısından üst komutanlıkça
belirtilen tahditlere uygun olarak kendisine tahsis edilen birlikleri tertiplemek, görev vermek,
yönlendirmek, faaliyetleri kontrol ve koordine etmek maksadıyla verilen sevk ve idare
yetkisidir.

Harekat kontrolü; tahsis edilen birliklerin üst komutanlıkça konulmuş tahditlerin
dışında kullanılmasını kapsamaz.

Harekat kontrolü, muharebe hizmet desteğinin sağlanması sorumluluğunu kapsamaz.
Ancak, komutan muharebe hizmet desteği ile ilgili, öncelikler vermek ve koordinasyon
sağlamak üzere yönlendirme yetkisini haizdir.

Bir birliğin harekat kontrolünü deruhte eden komutan, o birliğin taktik ve idari
bütünlüğünü bozamaz, birliğin değişik unsurlarının ayn ayn görevlerde kullanamaz. Başka
bir maksada yönelik ilave görevler veremez. Genel olarak, üst komutanlıkça birliğe tevdi
edilen görevin ifasına yönelik görevler verir ve bu doğrultuda harekat kontrolüne giren
birliğin harekatım takip ve koordine eder.

Harekat kontrolüne verilen birliklerin taktik kontrolünü muhafaza edebilir veya diğer
bir ast komutanlığa devredebilir. .

(2) tç güvenlik harekatında yasadışı unsurlar hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler ve
değerlendirmeler için; Jandarma, MİT ve Emniyet istihbarat birimlerinin faaliyetleri
sonucunda elde edilen istihbarattan faydalanılmaktadır. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev
ve Yetkileri Kanunu'nun EK S'nci maddesi ve 2559.sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu'nun Ek Tnci maddesinin 1 'inci fıkrasına dayanarak Jandarma'nın ülke seviyesinde
istihbarat toplama yetkisi bulunmakta olup, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi notu daha önce
Komisyona sunulmuştur.

(3) KKK ve Jandarma Genel Komutanlığı dışında iç güvenlikten sorumlu bir diğer
kurum Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Polis birimleri tüm İl merkezlerinde ve mevcut (901)
ilçenin (799)'unda teşkilatını tamamlamış olup, belediye sınırlan içinde meydana gelen terör
olaylarını önleme ve müdahaleden sorumludur.

(4) 1985 yılında Köy Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle silah talebinde bulunan
köylülere, gerekli nitelikleri taşımaları halinde silah dağıtılıp kendilerine Geçici Köy
Korucusu (G.K.K.) statüsü verilmiş ve GKK'luğu uygulaması başlatılmıştır. Böylece, 1985
yılında güvenlik güçlerinin operasyonlannda, G.K.K.'larm güvenlik güçlerine yardımcı
olmaları sonucu, örgüt önemli zayiatlar vermiştir. Bu durumun farkına varan örgüt G.K.K.
sistemini çözmek için yaptığı katliamların yanı sıra bölge halkı üzerinde psikolojik baskı
oluşturmaya, çeşitli vaatlerle taraftar toplamaya çalışmış, G.K.K. teşkilatı içerisinde bir kısım
G.K.K.'lan parayla işbirlikçi olarak ajan faaliyetlerinde kullanmak istemiş, ancak bütün bu
çabalarına rağmen 1985 ve ileriki yıllarda G.K.K. sisteminin yaygınlaşmasına ve güvenlik
kuvvetlerinin G.K.K.'larla birlikte etkili operasyonlar yapmasına engel olamamıştır. 1993
yılından itibaren ise, ücret ödenmeden istekli olarak görev yapan Gönüllü Köy Koruculuğu
(G.Ö.K.K.) uygulaması başlatılmıştır.

Geçici Köy Korucularının;
Bölgeyi iyi tanımaları ve araziye intibak etmiş olmalarından dolayı; sığınak ve

mağaralar ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bilinen sert karakterli ve ormanlık arazisinde
teröristlerin kullandıkları istikametlerin ve barınma yerlerinin tespitinde kılavuzluk
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hizmetlerinde,
Bölge halkına kısa vadede bir iş ve gelir imkanı yaratılmış olması nedeni ile aileleri ve

bağlı oldukları aşiretleri içine alan geniş bir halk kitlesinin devlete olan desteğinin muhafaza
edilmesinde,

Bölge halkından olmaları nedeniyle daha kolay istihbarat elde etmeleri ve aranan
kişilerin teşhis edilmesinde,

Güvenlik kuvvetlerince, takviye edilinceye kadar uzak köy ve mezraların kontrol
edilmesi ve terörist saldırılarına karşı korunmasında,

Operasyon icra eden güvenlik kuvvetlerinin açık yan ve gerilerinin emniyete
alınmasında ve personel takviyesinde,

Keşif ve gözetleme faaliyetleri, yol emniyeti ve koruma hizmetlerinde, kullanılması
gibi birçok alanda önemli faydaları olmuştur. Köy Koruculuğu sistemi, terör örgütü ile
mücadelede, çok ciddi bir rol oynamıştır.

(S) Sürdürülen iç güvenlik harekatında esas unsurun "Halkın desteğinin kazanılması"
olduğu dikkate alınarak Toplumsal Gelişime Destek ve Bilgi Destek Faaliyetlerine de ağırlık
verilmektedir. Halkın desteği olmadan iç güvenlik harekatında terör örgütünün tespiti, teşhisi
ve zararsız hale getirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan ve yapılmakta olan bazı
faaliyetleri ifade etmek gerekirse;

Fakir ve yardıma muhtaç, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların
sağlık sorunlarının tespiti ve tedavisinin yapılabilmesi maksadıyla icra edilen sağlık
taramalarında, vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmekte ve imkanlar ölçüsünde
gerekli ilaçlar verilmekte ve aşılan yaptırılmaktadır.

Sünnet düğünü, nikah törenleri, askere uğurlama törenleri, Mehmetçik-Gençlik el ele
etkinlikleri, köy sohbet toplantıları gibi sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.

Vatandaşlarımız aile planlaması, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında düzenlenen
konferans ve sohbet toplantılarında bilgilendirilmektedir.

Okulların boya, badana ve küçük çaplı onarımlarına katkıda bulunularak, öğrencilerin
öğrenimlerinin daha uygun fiziki şartlarda gerçekleştirmelerine imkan sağlanmaktadır.

Fakir ve yardıma muhtaç olan öğrencilere kırtasiye malzemesi, okul kitapları, giyecek
ve nakdi yardımlar yapılarak, okuma-yazma kursları, meslek kazandırma kursları gibi eğitim
faaliyetleri planlanmaktadır.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle herhangi bir dershaneye gidemeyen veya dershane
bulunmayan yerlerde ikamet eden gençlerimizi üniversite ve lise sınavlarına hazırlamak
maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri bünyesinde açılan "Mehmetçik
Dershaneleri"nde gençlerimize hazırlık kursları verilmektedir.

öğrenimlerini basan ile sürdüren ve yurdun muhtelif bölgelerinden seçilen
öğrencilerin bilgi, görgü ve kültürlerinin artırılmasına katkıda bulunmak maksadıyla; büyük
şehirlerin tarihi ve turistik yerleri ile sanayi tesisleri ve TSK birlik ve karargahları
gezdirilmekte, öğrencilerin gezi programlarına, sinema, tiyatro, müze, sirk, spor
müsabakaları, konser gibi aktiviteler dahil edilmekte, düzenlenen geziler esnasında
öğrencilerin tüm masrafları karşılanarak, gezi sonunda öğrencilere ve ailelerine manevi değeri
olan çeşitli hediyeler verilmektedir.

Engelli vatandaşlara yönelik uygulamalar kapsamında; engelli çocuk ve gençlere
eğitim veren özel eğitim okulları ziyaretler edilerek, hem bu kuruluşların hem de bu
kuruluşlarda bulunan engellilerin bazı ihtiyaçları karşılanmakta, engelli öğrenciler çeşitli
sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmekte, birliklerin kütüphane, spor tesisi,
laboratuar v.b. hizmetlerinden istifade ettirilmekte ve "1 Günlük Temsili Askerlik
Uygulaması" gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

örgütün özellikle karşı çıktığı resmi nikah teşvik edilerek aileler, aile planlaması
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konusundabilinçlendirilmektedir.
Köy yaşamında belirgin farklılıklar yaratmak, köylülerimizin yaşam kalitesini

yükseltmek ve büyükşehirlere yönelik düzensiz göçün engellenmesini sağlamak,
Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara daha sağlıklı olarak aktarılmasına
yardımcı olmak maksadıyla mülki makamlarla koordineli olarak örnek köy projeleri
uygulanmaktadır.

Bölgeye ekonomik açıdan canlılık getirmek, tarım ve hayvancılığı geliştirmek
maksadıyla "Köye Dönüş ve Rehabilitasyonu" projesine destek verilmektedir. Yukarıda
arz edilen toplumsal gelişime destek faaliyetlerinde (TGDF) son üç yılda toplam
16,518,619 YTL harcanmıştır."

Bilgisi verildiği,

b.2. Genelde Türkiye'de özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde
faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silah ve sair mühimmatın menşei,
cinsi, sayıları ve menşei olan ülkelere göre mukayeseli dağılımının bir liste halinde
çıkarılarak, aynca örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve yöntemlerini de belirten
gerekli bilgiler talebine ilişkin olarak;

"2.TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILAN SİLAHLARA VE
PATLAYICILARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a-Terör örgütlerinden 1984-2005 yıllan arasında ele geçirilen silahların, cins, adet ve
ülkelerine göre dağılımları incelendiğinde, sırasıyla Rusya (3695), Çin (2558), Doğu
Almanya (513), Belçika (495), Bulgaristan (415), Macaristan (405), Çek Cumhuriyeti (327),
Almanya (314), İtalya (308), Irak (267), Fransa (258), İngiltere (237), ABD (191), İspanya
(175), İran (123) gibi ülkelerin başta geldikleri görülmektedir.

b-Ele geçirilen silahların (LAHiKA-2) markalarına, ülkelere ait silah ve teçhizat
üretim kataloglarına, yakalanan teröristlerin ifadelerine ve elde mevcut istihbarı bilgilere
bakıldığında, terör örgütlerinin kullandıkları silahların büyük çoğunluğunun, eski Doğu Bloku
ülkelerine ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait oldukları görülmektedir. Ayrıca az bir kısmının da
klasik Batı ülkelerinden geldiğine tanık olunmaktadır.

Ancak bütün bu silah ve patlayıcıların, teröristlere, doğrudan üretici ülkeler tarafından
verilip verilmediğine dair elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Zira bu ülkelerin pek çoğu
silah ve patlayıcı üreticisi ülkeler olup, dünyanın pek çok ülkesine bu üretimlerini
satmaktadırlar. Dolayısıyla da, teröristlerle, silah ve patlayıcı üreticisi ülkeler arasında
herhangi bir ilişki kurulamamaktadır.

PKK/Kongra-Gel terör örgütü elindeki küçük ve hafif silahların bir kısmını birinci
körfez harekatından sonra Irak'ın Kuzeyinde oluşan otorite boşluğundan da istifade ederek
Irak Güvenlik Kuvvetlerinden para karşılığı veya yağmalayarak elde etmiştir.

Yine bu dönemde, bir kısım silahlar bölgeye kaçakçı çıkar amaçlı suç örgütleri
tarafından getirilerek satılmış, terör örgütleri de buradan oluşan pazarlardan yararlanmışlardır.

Irak'a yapılan ikinci harekat sonrasında dağılan Irak Ordusunun silahlan da kontrolsüz
bir şekilde suç örgütlerinin eline geçmiştir. Söz konusu suç şebekeleri aracılığı ile temin
edilen farklı ülkelere ait silah ve patlayıcılar, terör örgütünün silahlı unsurlarına parası
karşılığı teslim edilmiştir.

PKK/Kongra-Gel terör örgütünün özellikle son dönemde elindeki silahlan yenilemek
ve eksiklerini tamamlamak amacıyla, eski Doğu Bloku ülkeleri ve bu ülkelere mensup silah
kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı değerlendirilmektedir.

Terör örgütleri, uyuşturucu ticareti ve benzeri yöntemlerle elde ettikleri gelirlerle, bazı
Avrupa ülkelerinden, gece görüş gözlüğü, dürbün, kasatura, cep sobası, soğuk iklim kıyafeti
gibi malzeme ve teçhizat satın almaktadırlar.

Terör Örgütleri aynca, değişik yöntemlerle ele geçirdikleri (gasp, soygun, bayiden
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satın alma, yerel kurumlardan temin) ASELSAN marka telsizler ile Avrupa'daki bazı firmalar
aracılığıyla edindikleri Japon üretimi YAESU telsizlerim, bir üst paragrafla sayılan
malzemeler ile birlikte, milisler vasıtasıyla, kırsaldaki mensuplarına ulaştırmaktadırlar."

Bilgisi verildiği,

Terör örgütlerinden ele geçirilen silah ve patlayıcıların cinsi ve menşeine ilişkin
tabloya bakıldığında;

Cinsi itibariyle; Kaleşnikof Tüfek (8559), D.Pİyade Tüfeği (1687), Makinalı Tüfek
(403), Tabanca (1873), Roketatar (507), Bombaatar (20), Lav (52), Uçaksavar (19), GTT (2),
Havan (23), Mayın (224), El Bombası (607), Diğer (35) olmak üzere toplam (14011) adet
silah ve patlayıcı madde ele geçirildiği,

Menşeleri itibariyle; Rusya (3695), Çin (2558), Almanya/D.Almanya (827), Belçika
(495), Bulgaristan (415), Macaristan (405), Çek Cumhuriyeti (327), İtalya (308), Irak (267),
Fransa (258), İngiltere (237), ABD (191), İspanya (175), İran (123), Polonya (105), Suriye
(66), Yugoslavya (66), Diğer (41), Romanya (20), Türkiye (18), Brezilya (11), K.Kore (10),
Belirsiz (3393) olarak yer aldığı görülmektedir.

c- Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı
Komisyonun talebine binaen Müsteşarlık özel Kalem Müdürlüğünün 31.01.2006

tarih, 108 sayılı yazısı üzerine Daire Başkanlığının 02.02.2006 tarih, 126 sayılı yazısında
OHAL Arşivinde yapılan araştırma neticesinde OHAL Bölge Valiliğinin 19.07.1987-
30.11.2002 dönemine ilişkin Kasım 2002 tarihli raporunun bir suretinin gönderildiği
belirtilmektedir. OHAL Bölge Valiliğinin 19.07.1987-30.11.2002 dönemine ilişkin Kasım
2002 tarihli Raporu incelendiğinde;

c.l. Nevruz ve diğer kutlama günlerine ilişkin değerlendirme ve teklifiyle ilgili
bölümde;

"...Ortadoğu ve ön Asya'daki halklarca kutlanan Nevruz Bayramı, herhangi bir sebeple
bölücülüğe sebep yapılabileceği bir kavga günü asla değildir. Bir sevinç günü, varoluş
günü, yaşama sevincini ifade etme günü, bir barış, dostluk, kardeşlik günüdür. Kısacası
Nevruz, milli birliğin ve beraberliğin vesilesidir. Yediden yetmişe çeşitli mezhep ve
meşreplere sahip Türk inşam bu bayramı, hep birlikte kutlamaktadır. Bu demektir ki
kültürümüzde Nevruz bizim için gerçek anlamda da milli birlik ve beraberliğin en güzel
örneklerinden biridir.

Ancak terör örgütü Nevruz'u başkaldırının simgesi olarak kullanmak istemiştir.
Yasaklamaya dayalı önlemler halkla Güvenlik Güçlerini karşı karşıya getirerek PKK'nın
amaçlarına hizmet etmiştir. Bu nedenle, HADEP'in izinli olarak Nevruz'u kutlama talepleri
kabul edilmiş, (EK:2-a.b.c)'deki Bölge Valiliği genelgeleriyle aynı gün ve saatte farklı
yerlerde kutlanmasına izin verilmesi sağlanarak, Nevruz'un kitlesel serhildan haline
dönüştürülmesi önlenmek istenmiştir. Buna rağmen bölücü örgütün Nevruz'u istismar
gayretleri devam etmiştir. Nevruz'un istismarının engellenmesi ve Milli Birlik ve Beraberliğe
katkı sağlayacak şekilde kutlanması gerekmektedir.

Nevruz'un bu çerçevede kutlanmasına katkı sağlamak için Valiliğimizce içişleri
Bakanlığına, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Tatiller hakkındaki Kanun ile 14.08.1981 tarih ve
8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konan yönetmelikte gerekli değişiklikler
yapılması konusunda aşağıdaki taslak gönderilmiştir.

Söz konusu Kanun taslağı şöyledir
2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun
Madde 1- 17.03.1981 tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında

Kanunun 2.maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiştir.
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E) Geleneksel günler şunlardır:
1. Hıdırellez; 6 Mayıs günüdür.
2. Nevruz; 21 Mart günüdür.
3. Saya, çağan, Kılgayun, Kal Bayramı; Koç katımını takip eden lOO.gün veya oniki

hayvanlı türk takvimine göre çağan = Ocak ayında hilalin görüldüğü gün veya eski hesap rumi
takvime göre 13-14 Ocak günleri veya yöresel teammüle uygun olarak saptanan günlerdir.

4. Kurtuluş günleri,
5. özel günler,
Geleneksel günlerde genel tatil yapılmaz.

Madde 2- 2429 Sayılı Kanunun 4.maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
2. Madde de yazılı bayram ve günlerin kutlanmasına ilişkin tören ve faaliyetler,

yönetmelikte öngörülen kutlama komitelerince belirlenir. Bu kurulların verdiği görevleri
kurum ve kuruluşlar yerine getirir.

Kutlamalarda siyasi veya ideolojik saptırmalara, bayram veya günü amacı dışına
çıkaracak faaliyetlere izin verilmez.

Kutlama komitelerinin kararlarına, bu kanuna göre mülki makamların emir ve
yasaklarına uymayanlar, konusu daha ağır bir suç teşkil etmesi hali müstesna TCK'nın
S26.maddesi ile cezalandırılır..."

Değerlendirme ve tekliflerinin olduğu,

c.2. PKK'nın Legalleşmesine Karşı Bölge Valiliğinin Bazı Tespit Ve Önerileri
bölümünde;

"...Doğu ve Güneydoğu Anadolu Eylem Planında öngörülen hedefler kapsamında:
- GKK'lann günümüze kadar üstlendiği misyon dikkate alındığında, haklarını devamlı

kılacak ve bunları küstürmeyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
- Yabancı temsilcilik, basın ve heyetlerin bölücü mihraklarla, iç hukukumuzu ve

diplomatik teamülleri dikkate almadan yoğunlaştırdığı faaliyetler karşısında, Dışişleri
Bakanlığı mükabele-i bilmisil esasına göre, daha aktif rol almalıdır.

- Terör örgütünün kimlik bildirme faaliyetleri yurt dışında başlamış, ciddi takip
edilmediğinden yurt içine yansımıştır. Bu türden yurt dışından ülkemize menfi yansımaları
önleme amaçlı, dış temsilciliklerin hemen tepki göstermesi gerekmektedir. Bununla ilgili daha
aktif tavırlar ortaya koyacak genel çalışma politikaları önceden belirlenmelidir.

- PKK ve legal uzantılarının yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı alınacak tedbir ve
yürütülecek politikaları belirleyecek, içişleri Bakanlığında bir "Strateji Merkezi"
oluşturulmalıdır.

- Basın Savcılıklarının yetki ve imkanlarının genişletilerek daha faal hale getirilmesi
için yasal düzenlemenin yapılması yanında, ileri bilgi iletişim teknolojisi kullanılır hale
gelmesi sağlanmalıdır.

- Bölücü örgütlerin yaym organı durumundaki görsel ve yazılı medyada, yazı veya
sözle, yayına katılmak -kamu görevlileri başta olmak üzere- müeyyideye bağlanmalıda.

- Bölücü politikalara destek olan kişileri ve hedeflerini kamuoyuna önceden
açıklayacak, propagandalarım önleyecek, ulusal çıkar doğrultusunda bilgilendirmeyi
sağlayacak, medyaya yönelik merkezi bir kuruluşa ihtiyaç vardır.

- Halk arasında "Pişmanlık Yasası" diye anılan ve teröristlerin teslim olmalarım
sağlamaya yönelik 3419 sayılı kanunda değişiklik yapılmalıdır. Ancak 4450 sayılı kanunla
yapılan son değişiklikte beklenen sonucun alınamadığı bunun sebebinin de örgütte
amirlik ve komutanlık yapanlar ile silah kullananların büyük ölçüde kapsam dışı
bırakılması olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Yeni hazırlanacak "itirafçılar"
yasasının kitlesel teslim olmayı sağlayacak özellikte olması gerekmektedir.
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01.11.1999 tarih ve 1992 sayılı genelgemizle, pişman olmuş ve devlete yardımcı olan
itirafçılara beceri kurslarıyla meslek ve iş edinmesi yönünde Valiliklere talimat verilmiştir..."

Bölge Valiliğimizce kitlesel teslimi sağlayacak pişmanlık yasasında bulunması
gereken temel hususları belirleyen yazımız ektedir."

Tespit ve değerlendirmelerinin yapıldığı,

c.3. Pişmanlık Yasasına ilişkin olarak OHAL Bölge Valiliğinin 11.06.2001 tarih,
08-01/1040 sayılı İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı/ Emniyet Genel
Müdürlüğü), 2.0rdu Komutanlığına, 3.Ordu Komutanlığına ve MGK Genel Sekreterliğine
dağıtımlı yazısında;

"...Güvenlik güçlerinin terörün şiddet boyutunun kırmasıyla sağlanan huzur ve güven
ortamını kalıcı kılmak ve geliştirmek için köye dönüş çalışmalarına hız verildiği malumlarıdır.
Bu suretle bazı şehirlerin varoşlarında sıkıntı içinde yaşamaya mecbur kalan insanların, bölücü
Terör örgütü cephe teşkilatının oluşum ve güçlenmesine, dolayısıyla terörün metropollere
yayılmasına, siyasallaşma taktiklerini uygulayan legal görünümlü kuruluşların güçlenmesine
yarayan ortamın bozulması bir ölçüde de olsa sağlanmıştır.

Ancak gelişmenin kırsaldaki teröristin ikmal yapmasını, eleman bulmasını, çevresi ile
iletişim kurarak moral kazanmasını sağlayabilecek bir vasatı yaratabileceği göz ardı
edilmemelidir.

Öyle ise ilkeleri doğrultusunda köye dönüşü sağlarken ve dönenleri üretken hale
getirecek çalışmaları yaparken teröristi dağdan indirmenin çaresi bulunmalıdır.

Bunun için halk arasında "Pişmanlık Yasası" diye anılan ve teröristlerin teslim
olmalarını sağlamaya yönelik 3419 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmalıdır.

Ancak 4450 Sayılı Kanunla yapılan son değişiklikte beklenen sonucun
alınamadığı, bunun sebebinin de örgütte amirlik ve komutanlık yapanlar ile silah
kullananların büyük ölçüde kapsam dışı bırakılması olduğu gözden uzak
tutulmamalıdır.

-örgütün yapısı gereği 6 aylık periyotlar halinde örgüt militanlarının çok büyük
bir kısmını komutan konumuna getirmektedir. Bu sözde komutanlar, yasadaki
imkanlardan yararlanmayınca hem kendileri firar etmemekte, hem de emri
altındakilerin teslim olmasını engellemektedirler.

-örgüt mensuplarının hemen hemen hepsi eylemlere sokulmakta ve güvenlik
güçlerine karşı silah kullanmaları sağlanmaktadır. Neredeyse silah kullanmayan örgüt
mensubu kalmamaktadır.

-Yasadan yararlanmak için teslim olanlardan,, olaya katılan ve silah kullanmış olan
kişilere verilecek cezalarda da çekiciliği sağlayacak indirim yapılmamıştır.

Yukarıda sayılan sebeplerle, 4450 Sayılı Yasa istenilen sonucu vermemiştir. Yeni
hazırlanacak "İtirafçılar" yasasının kitlesel teslim olmayı sağlayacak özellikte olması gereği
vardır.

Öte yandan yasadan istifade edenlerin belli bir süre tutum ve davranışlarının takibini
kolaylaştırıcı, (Gerektiğinde belli zamanlarda karakola gelerek kayıt yaptırma zorunluluğu
gibi) yasal tedbirler öngörülmelidir.

Keza yeni oluşturulan veya büyütülen kırsaldaki yerleşim yerleri dikkate alınarak
teröristin bundan yararlanmasını önlemek için Güvenlik Güçlerinin alan hakimiyetini devam
ettirecek şekilde konuşlanmasını ve iç güvenlik faaliyetlerini güncelleştirme çalışmaları
yapması yerinde olacaktır."

Tespit ve değerlendirmelerinin yer aldığı,

c.4. Rapor Sonuç ve Önerileri bölümünde;
"...9O'lı yılların başında bölgedeki devlet otoritesini ciddi olarak, sarsabilen bölücü

terör örgütü, Güvenlik Kuvvetlerinin olağanüstü çabası sonucu 90'h yılların sonuna doğru
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gücünü kaybetmiş ve terör kontrol edilebilir hale getirilmiştir.
Ancak terör örgütü mevcut imkan ve kabiliyetlerini arttırma, eylem hazırlıklarını ve

planlamalarını sürdürme ve çoğunlukla da rizikosu az eylemlerle varlığını devam ettirme
gayret içerisindedir.

Bu nedenle, örgüte nefes aldırabileceği değerlendirilen tutum ve davranışlardan özenle
kaçınarak, mücadelenin aynı kararlılık ve etkinlikle sürdürülmesinde zaruret görülmektedir.

öte yandan, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda gelişimini sağlamak
amacıyla istihdam, eğitim-sağlık ve altyapı alanlarında önemli çalışmalar başlatılmıştır.

Sosyo-ekonomik alanda uygulamaya konulan tedbirlerin, mevcut güvenlik ortamı
içerisinde, aksamaya meydan verilmeden tamamlanarak sonuçlarının alınması, diğer bir
ifadeyle insanları üretken hale getirerek gelir sahibi kılacak ortamın yaratılması, sağlanan
huzur ve güvenin devamı için hayati önemdedir.

Hava kararırken evine kapanan; boğazından lokması, cebinden nzkı alınan, bir haber
üzerine iş yerini kilitlemek zorunda kalan, evladını ve hatta namusunu isteyen terör örgütüne
"hayır" diyemeyen yaşam koşullarından huzur ve güven dolu normal yaşam ortamına
ulaşılmıştır. Ancak, unutulmamalıdır ki bölgemiz, hatta ülkemiz dıştan destekli terör nedeniyle
adeta büyük bir orman yangını yaşamıştır. Orman yangınında, erken müdahaleyle söndürme
çalışmaları ne kadar önemli ise, yangın sonrası soğutma çalışmaları da o kadar önemlidir. Bu
benzetmeden hareketle diyebiliriz ki; sağlanan huzur ve güven ortamını kalıcı kılıp geliştirmek
için; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma yanında, dış odaklara bilerek, ya da bilmeyerek
uşaklık edenlere karşı hukuki ve idari tedbirlerin alınması gelecek için büyük önem
taşımaktadır.

Bilinçli, kapsamlı ve azimli çalışmayla terörün sıcak yönünü bertaraf eden ayrıca son
dönemlerinde sosyo-ekonomik kalkınmaya yaptığı katkıyla huzur ortamım tesis eden Bölge
Valiliği, vazifesini tamamlayarak normal yönetime geçiş vasatını hazırlamıştır.

Yıllardır OHAL mevzuatıyla teröre karşı mücadele veren kamu personelinin il sistemi
içinde ve normal mevzuatla görevlerini hatasız yapılabilmesi için eğitim programlan
uygulatarak Devlet-Millet kaynaşmasının devamlılığını sağlayacak en önemli tedbir
alınmıştır..." Denildiği görülmektedir.

4. Milli Güvenlik Genel Sekreterliği
Komisyonumuzun 26.01.2006 tarih, 78 sayılı yazısına cevaben Milli Güvenlik

Sekreterliğinin 03.02.2006 tarih, MGK.0.07.211.01.99-241-1/060086 sayılı yazısında aynen;
"Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen olayları

araştırmak için Milli Güvenlik Kurulu tarafından 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu çerçevesinde kurumumuza bir görev tevdi
edilmediğinden herhangi bir çalışma yapılmamıştır." Denilmektedir.

5. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Komisyonumuzun 26.01.2006 tarih, 77 sayılı yazısına cevaben Milli istihbarat

Teşkilatının 06.02.2006 gün ve 3146 sayılı yazısında;

a) Genelde Türkiye'de, özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde
meydana gelen terör olaylarının nedenleri ve bu olayların önlenebilmesine ilişkin
yapılan çalışmalar ile hazırlanan güncel raporların tasdikli birer sureti gönderilmesi
hususuna ilişkin olarak;

"1. 27/11/1978 tarihinde Abdullah ÖCALAN liderliğinde kurulan Kürdistari İşçi
Partisi (PKK), Marksist- Leninist bir öğrenci hareketi olarak ortaya çıkmış, 1984 yılından
itibaren ise silahlı şiddet eylemlerine yönelmiştir.

PKK'nın, "bölgedeki (Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun)eğitim düzeyinin düşüklüğü"
ile "bölgenin geri kalmış olduğu" iddiaları ve istismarları çerçevesinde teröre insan kaynağı
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yaratma arayışları olumlu yanıt bulmuştur.
Bununla birlikte işsizlik de, teröre kaynak yaratması nedeniyle olumsuzluklar arasında

ön sırada konumunu korumaktadır.
PKK'nın propaganda çalışmaları sonucu bölgedeki gençlerin bir bölümü kendisim

dışlanmış olarak görmesi bağlamında, mensubiyet duygusunun da etkisiyle terör örgütüne
kolayca teslim olmuş / olmaktadır.

örgüt, etnik argümanı IRAN, SURİYE, IRAK Kürtleri nezdinde de kullanarak
mezkur vasatlardan da önemli oranda kadro temin edebilmektedir. Dolayısı ile sadece
TÜRKİYE Kültlerinden müteşekkil bir yapının bulunmadığı gerçeği dikkatlerden uzak
tutulmaması gereken hususlardandır.

örgütün yönetici kadrolarının ülke sınırları dışında olması, bulundukları alanlardaki
yönetimlerin etkileşimine açık, kullanılabilir bir oluşum hüviyetini de örgüte kazandırmıştır.

Bu meyanda, PKK terör örgütü; hem Kürt orijinli, hem de örgüt mensubu olma
bilincim kişilere aktarma imkanı bulması ve uygun vasat nedeniyle, "Kürt potansiyeli"nin
ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Müsteşarlığımız, 2937 sayılı kanun çerçevesinde terör örgütleri ve öncelikle şiddet
içeren faaliyetleri hakkında derlediği istihbarat bilgilerini ivedilikle icra organlarına intikal
ettirmektedir." Bilgisinin verildiği,

b) Genelde Türkiye'de özelde Doğu ve Güneydoğu ile Hakkâri bölgesinde
meydana gelen faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silah ve sair
mühimmatın menşei, cinsi, sayılan ve menşei olan ülkelere göre mukayeseli dağılımının
bir liste halinde çıkarılarak, ayrıca örgütlerin bu malzemeleri edinme yol ve
yöntemlerini de belirten gerekli bilgilere ilişkin olarak;

"2. KONGRA-GEL (PKK) terör örgütünün eylemler esnasında; "Mayın (A/Tank,
A/Personel), G-l /G-3 piyade tüfeği, M-16, Kaleşnikof, Kannas, Takarov, BKC ve Doçka
hafif, orta ve ağır otomatik silahlar, RPG-7 / RPG-9 roketatar, Law, havanlar, SA füzeleri,
TNT patlayıcı kalıplan ve C-3, C-4, A-4 plastik patlayıcı" kullandığı /kullanmak üzere elinde
bulunduğu bilinmektedir.

Muhtelif ülkeler tararından üretilen ve terör örgütlerinin vazgeçilmez unsuru olan
mezkur silahların, kontrolsüz bir şekilde KONGRA-GEL (PKK)'nın da eline geçtiği
belirtilebilecektir.

Bu itibarla;
-Hafif silahların çoğunluğunun başta RUSYA olmak üzere, eski Doğu Bloku ülkeleri

ile ÇİN menşeli,
-Bir kısım silahların ise, ALMANYA (eski Doğu ALMANYA menşelilerde dahil),

İTALYA, İNGİLTERE, İSPANYA, ABD menşeli,
-Emniyet gerekçesiyle yerinde imha edilen mayınların büyük çoğunluğunun İTALYA

menşeli,
-Plastik patlayıcıların bir kısmının ise PORTEKİZ menşeli olduğu öğrenilmiştir.
ÎRAN-IRAK savaşı döneminde her iki taraf sınırına döşenen mayınlar da örgüt

açısaldan önemli patlayıcı madde kaynağı olmuştur.
Diğer taraftan; terör örgütünün güvenlik güçlerimizin hava desteği ile yürüttüğü

operasyonları sekteye uğratmak ve sansasyonel nitelikte eylemler gerçekleştirmek niyetiyle
füze teminine yöneldiği ve bunları sayısal olarak arttırmaya gayret ettiği bilgileri mevcuttur.

Hali hazırda mevcut füzelerin, "SA" (Yerden-Havaya) olarak tanınan çeşitli
versiyonlarından (SAM-7, Strella, Igla) oluştuğu söylenebilecektir. Çeşitli kaynaklardan elde
edilen bilgiler çerçevesinde bu füzelerin başta RF(RUSYA FEDERASYONU) ve
ERMENİSTAN olmak üzere eski Doğu Bloku ülkeleri ile İRAN ve SURİYE menşeli olduğu
bilinmektedir.

ABD'nin IRAK harekatına başlaması ile birlikte, özellikle MUSUL bölgesindeki
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IRAK askerlerinin terk ettiği birlik/mevzilerde bulunan silah, mühimmat ve patlayıcının
K.IRAKLI Kürt gruplar ile birlikte terör örgütü tarafından ele geçirildiği, IRAK-IRAN
gümrük bölgesine gelen kaçakçıların IRAK ordusundan gasp ettikleri silah ve mühimmatı çok
ucuz fiyatla örgüt mensuplanna sattıkları yönünde son dönemde alman bilgiler de dikkat
çekici bulunmaktadır.

Ağırlıklı olarak VAN/Başkale, HAKKARi/Çukurca, ŞIRNAK/Uludere-Silopi,
ŞANLİURFA/Suruç, GAZiANTEP/İslahiye, KÎLÎS ve HATAY /Hassa sınır bölgelerinden
silah-patlayıcı madde sevkıyatı gerçekleştirilmekte, buradan da iç bölgelerdeki gruplara
aktarım sağlanmaktadır.

örgüt tarafından sahip olunan ve kullanılan silah, mühimmat konusunda (sayısı, cinsi,
miktarı vb.) net bir veriye sahip olunmamakla birlikte, sağlıklı bir tespite ulaşılması amacıyla
icracı makamların görüş ve tespitlerinin esas alınmasında, fayda mütalaa edilmektedir" Bilgisi
verilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKKARİ İLİNİN GENEL DURUMU,
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE VE
HAKKARİ'DE MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI

I-HAKKARİ İLİNİN GENEL DURUMU

1. Genel Olarak
1926 yılında il olan Hakkârinin bu statüsü bir süre iptal edilmiş ve 1936 yılında

yeniden il statüsüne kavuşmuştur.
Arazisi sarp ve dağlık olmasının yanında, halkının göçebe bir hayat sürmesi bölgede

aşiret yapısının egemen olmasına sebep olmuştur. Sosyal, kültürel yaşam biçimi bakımından
aşiret geleneklerinin bu gün dahi sürdürüldüğü görülmektedir. Ekonomik hayatta da, aynı
geleneksel yapı devam etmektedir.

îl arazisinin % 52'si çayır-mera, % 21'i orman ve fundalık,% 5'i ise tarım arazisidir.
Il'de kgrpşjil ildim hakimdir.

İlin, doğusunda İran (Sınır Uzunluğu 113 km.) güneyinde İrak (230 km.) kuzeyinde
Van, batısında Sunak İli ile komşu olan Hakkâri'nin deniz seviyesinden yüksekliği 1728 m.,
yüzölçümü ise 7121 km.2 dir.

2. İdari Yapı
İle bağlı (3) ilçe, (4)'ü belde olmak üzere (8) belediye, (129) köy ve (449) mezra

(köyaltı) ünitesi bulunmaktadır.

3. Nüfus
İlin genel nüfusu (236.581) olup, nüfusun % 6O'ı şehirde, % 4O'ı da köyde

yaşamaktadır.

4. Ulaşım
Karayolu; İlde 531 km. karayolu bulunmakta olup, 314 km.si asfalt, 111 km.si,

stabilize, 106 km.si ham yoldur.
İlin arazisinin sarp ve dağlık, bölge kış şartlarının ağır ayrıca da karayolları

standartlarının çok düşük olması sebebiyle, ulaşım konusunda büyük sıkıntı ve sorunlarla
karşılaşıldığı görülmektedir.

Köy Yollan; Köy yollarımızın toplam uzunluğu 1.677 km. olup, 101 km. si asfalt,
1.014 km. si stabilize, 529 km. si tesfîye, 33 km. si ham yoldur.

Havayolu ulaşımı; 1998 yılında yatırım programına alman Havaalanı, Hakkâri-
Yüksekova karayolu üzerinde İl Merkezine 65 km. uzaklıkta bulunan ve Yüksekova Akalın-
Aksu mahallesi arasında yapımı düşünülen Yüksekova Havaalanı'nm etüt çalışmaları,
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün teknik ekiplerince
tamamlanmış olup ihale aşamasına gelmiş ancak 2005 yılı yatırım programına alınmamıştır.
İlin coğrafi yapısının engebeli oluşu, kış mevsiminin uzun ve oldukça ağır şartlarda geçmesi,
Hakkâri-Van Karayolunun sık sık çığ nedeniyle kapsanmasından dolayı karayolu ulaşımında
çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yüksekova Havaalanı inşaatının tamamlanması halinde ulaşımın kolaylaşmasıyla
birlikte ekonomide de canlanma olacağı düşünülmektedir.
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5. Eğitim
2005-2006 Eğitim öğretim yılında, İl genelinde 250 İlköğretim Olculunda S2.733

öğrenci, 850 sınıf öğretmeni, 19 Ortaöğretim Okulunda 11.168 öğrenci ve 865 öğretmen ile
birlikte toplam 275 okul, 1.758 öğretmen, 67.221 öğrenci ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır

ti genelinde norm kadroya göre 77 Okul öncesi, 1.100 Sınıf öğretmeni, 1.476 Branş
öğretmeni olmak üzere toplam 2.653 öğretmen olması gerekmektedir. Bu duruma göre 34
okul öncesi, 250 sımf, 611 branş öğretmeni olmak üzere 895 öğretmene ihtiyaç
duyulmaktadır.

Yine 2006 yılı 1. Atama döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca İle 250 sınıf ve 210
branş öğretmeni ataması yapılmıştır.

İl genelinde ca& nüfusuna göre okullaşma oranı;
Okul öncesi % 16.11, İlköğretim % 85.13, ortaöğretimde 39.35 dir.
Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesi % 28,86, ilköğretim %46.74,

ortaöğretim %47.72 dir.
ti genelinde çağ nüfusuna göre derslik ihtiyacı;
Okul öncesinde 662 derslik, ilköğretimde 936 derslik, ortaöğretimde ise 712 derslik

ihtiyacı bulunmaktadır.
Derslik durumu; İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 48, orta öğretimde

46 öğrencidir.

6. Sağlık
İlde 23 uzman hekim, 43 pratisyen doktor, 196 hemşire ve 90 ebe ile sağlık hizmetleri

yürütülmektedir.
İlde 3 devlet hastanesi, 19 açık, 5 kapalı toplam 24 sağlık ocağı, 5 açık, 11 kapalı

toplam 16 sağlık evi, 1 kapalı sağlık merkezi, 2 ana çocuk sağlığı-aile planlaması merkezi, 1
verem savaş dispanseri, 1 halk sağlığı laboratuarı ve 9 ambulans bulunmaktadır.

İl merkez ve ilçe sağlık birimlerinde sağlıklı hizmet verilebilmesi için, 1 KBB
Uzmanı, 2 genel cerrahi uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 3 kadın doğum uzmanı, 1 çocuk
hastalıkları uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları
uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 73 pratisyen, 2 eczacı, 2 diş hekimi, 29 ebe, 14 hemşire,
3 diyetisyen, 1 beyin cerrahı, 1 anestezi uzmanı, 3 psikolog, 2 fizyoterapist, personele ihtiyaç
duyulmaktadır.

Hakkâri Merkez ve Yüksekova Devlet Hastaneleri yatırım programına alınmış olup
inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte inşaatına başlanı lacaktır.

İlin sağlık sorunlarının köklü olarak çözüme kavuşabilmesi için, personel atamasının
yapılması gerekmektedir.

Mobil Sağlık Hizmetleri
tide başlatılan gezici sağlık hizmetleri ile zor koşullarda yaşayan insanımıza yönelik

sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Asıl hedef kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürmektir. Bu

hizmetin köylere yönelik olan boyutu önem arz etmektedir.
Gezici sağlık hizmetleri öncelikle pratisyen hekimlerin hizmet verdiği bir hizmet

alanıdır.
Bu uygulama çerçevesinde 1 kadın hastalıkları uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1

dahiliye uzmanı, 1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 diş hekimi, 3 pratisyen hekim ve 13 ebe-
hemşireyle vatandaşlarımıza hizmet verilmeye başlanmıştır.

7. Sanayii ve Ticaret
Hakkâri'de 1 süt fabrikası, 1 un fabrikası, 1 iplik fabrikası, 7 adet (Şeker, gıda, poşet,

un, tekstil) imalathane ve 1 özel kesimhanesi ile tamamen tarım ve hayvancılığa dayalı olarak
faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çok az sayıda istihdam sağlanmaktadır. İl 5084 sayılı
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yatırım teşviki ve istihdamın arttırılması hususundaki teşvik kapsamında olmasına rağmen
pazarlara olan uzaklığı ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle yatırım teşviki kapsamında müracaat
olmamıştır.

Hakkâri Merkez Yukarı Otluca Köyü yer olarak seçilmiş ve bu bölgede 50 hektarlık
alan Organize Sanayi Bölgesi için uygun görülerek 1999 yılı Temmuz ayında kamulaştırma
işlemlerine başlanılmıştır

Ancak, İl'e komşu il olan Van İlinde Organize Sanayi Bölgesinin mevcudiyetinin
etkisi nedeniyle müteşebbislere cazip gelmemesi üzerine alternatif arayışlara giren OSB
Yönetim Kurulu tarafindan söz konusu Organize Sanayi Bölgesinin Hayvancılık Organize
Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi düşünülmekte olup bu konularda çalışmalar devam
etmektedir.

İlde yeraltı zenginlik kaynaklan olarak Merkez ilçede Kuvars Kristalleri, Kurşun,
Kükürt, Asbest ve Üzümcü Köyü civarında Çinko madeni bulunmuş olup ocakta çalışmalar
devam etmektedir. Yüksekova ilçesinde zengin krom maden yatakları, Şemdinli ilçesinde
zengin krom ve kömür yatakları olduğu tespit edilmiştir.

İl ticaretinde İle özgü el sanatları, bal ve ceviz satımı önemli yer tutmakla birlikte İT de
sanayie dönük imalathanelerin olmayışı nedeniyle İl dahilindeki tüketim maddeleri komşu
İllerden temin edilmektedir. Bu nedenle İlin diğer İllerle canlı bir ticaret ilişkisi vardır. Ceviz,
bal vb. diğer İllere satılan mallar arasındadır. Buna karşılık sebze, meyve, nebati yağ, giyim
eşyası, sanayi mamulleri ve dayanıklı tüketim malları satın alınmaktadır.

İran ve Irak ile komşu olan Hakkâri'de Çukurca Sınır Kapısının açılması ile Esendere
Sınır Kapısından şuur ticareti kapsamında ithal edilecek kontrollü tarım ve sanayi ürünleri ile
İP deki ticaret canlılık kazanacaktır.

İlin ticari ve finansal yapısını; Hakkâri ve Yüksekova'da kurulu 2 adet Ticaret ve
Sanayi Odası, Merkez ve Yüksekova ilçemizde 31 Anonim Şirket, 444 Limited Şirket ve 11
banka ve diğer meslek kuruluşları oluşturmaktadır.

Sınır Ticareti; İlin bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesinde Sınır Ticareti
önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Sınır Ticareti Merkezinin önceki yıllardaki işlerliğini
koruyamaması nedeniyle İlin ekonomisine katkısı asgari seviyelere inmiştir.

8. Kültür ve Turizm
Kültür ve turizm değerleri yönünden zengin bir potansiyele sahip olan Hakkâri ilk

çağlara kadar uzanan uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. 1998 yılında İl merkezinde kazı
çalışması sonucunda ortaya çıkarılan Hakkâri Stelleri İlin M.ö.l 100 yıllarına ait tarihine ışık
tutmaktadır. Osmanlılar döneminden günümüze ulaşan İl Merkezinde tarihi medrese,
mezarlık ve kiliseler, Şemdinli ve Çukurca ilçemizde tarihi evler, saraylar ve köprüler ile
kendine özgü yöresel kilimleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel değerleri turizm
açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

ll'de Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli İl merkezinde 3 yıldızlı ve 148
yatak kapasiteli 1, tek yıldızlı 60 yatak kapasiteli ve Yüksekova ilçesinde 2 adet 3 yıldızlı 120
yatak kapasiteli otel bulunmaktadır.

Ayrıca tFde Belediye Belgeli 6 otelde 227 yatak kapasitesi ile iç ve dış turizm için
hizmet vermektedir.

9. Tarım
Hakkâri Nüfûsunun % 70'i geçimini tarım ile sağlamaktadır. Tarımla uğraşan nüfusun

% 50' si hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlde işlenebilen tanm arazisi az olduğundan tarla
tarımı, meyvecilik ve sebzecilik gibi araziye bağlı tarımsal faaliyetler yeterli ölçüde
gelişmemiştir. Ancak geniş çayır-meralan ve yüksek yaylan ile hayvancılık yapmaya oldukça
elverişlidir.
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Bunun dışında arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği gibi entansif ve
semientansifüretim faaliyetlerine son derece uygundur.

Il'de toplam tanm arazisinin %74,8'i sulanmaktadır sulamanın tamamı halk sulaması
olup Devlet sulaması uygulanmamaktadır.

Bugün itibariyle 46.600 büyükbaş-616.000 küçükbaş hayvan yarlığı mevcuttur. Çayır
ve mera potansiyelinin şu anda ancak % 15-20'si kullanılabilmektedir. Mera ve yem bitkisi
potansiyeli hayvancılık için cazibe oluşturmaktadır.

îlde hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak uzun yıllardır çalışma yapılamadığından
hayvan ırkları dejenere olmuştur. . .

Uzun yıllardır yapılamayan sun'i tohumlama çalışmaları Çukurca ilçesi hariç il ve ilçe
Müdürlüklerince başlatılmıştır. Sun'i tohumlama eylem planını özel Veterinerler cazip
bulmadıklarından ve ilgi duymadıklarından, bu konuda yeni teşviklerin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

Köye geri dönüşü hızlandıracak, kolaylaştıracak ve bu oluşuma destek verecek
hayvancılık projeleri hazırlanması ve organize tanm ve hayvancılık bölgeleri oluşturulması
çalışmaları da önem arz etmektedir.

Çiftçi örgütlenmelerinin eksikliği, kesif yem, süt işleme ve entegre tesislerin
kurulamaması üretim ve pazarlama maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

II- SON 10 YILDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE
MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI

1. Emniyet Bölgesi
Komisyonumuzun bu konu ile ilgili olarak yazılı talebi üzerine Emniyet Genel

Müdürlüğünce Komisyonumuza yazılan 03.02.2006 gün ve EGM 2383 sayılı cevabi yazı ve
eklerinin incelenmesinde son on yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde
meydana gelen faili meçhul terör olayları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

ADİYAMAN İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANAGELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

1 _

m

1996

1

.

1

1997

1

_ •

1

1998

_

1999

1

.

1

2000 2001 2002 2003

• ^

2004 2003

• m

TOPUM

3
.

3

BİNGÖL İ Ü POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİÜ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

13

1

14

1996

14

3

17

1997

7

1

8

1998

2

2

1999

î

S

2000 2001 2002

m

2003

m

2004 2005 TOPLAM

41

4

45
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DİYARBAKIR İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN F.M. TERÖR OLAYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHU SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

16

5

21

1996

İS .

3

21

1997

8

3

II

1998

2

1

3

1999

,5

1

6

2000

1

I

2001

1

3

4

2002

1

.

1

2003

: 2

1

3

2004

4

. ••

4

2005

3

3

6

TOPLAM

61

20

81

KİLİS İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN F.M. TERÖR OLAYLARI tSTATtSTİĞI

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

-

1996

-

1997

- .

1998

1

1

1999 2000 2001

-

2002

-

2003 2004

-

2005

-

TOPLAM

1

1

MARDİN İ l i POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI ISTATtSTlöl

SİLAHU SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

4

4

1996

13

13

1997

5

S

1998

1

1

1999

1

1

2000

1

1

2001 2002 2003

1

1

2004

1

1

2005

2

2

TOPLAM

26

3

29

TUNCELİ ILI POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİÜ MEÇHUL TEROR OLAYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

25

3

28

1996

14

9

23

1997

1

7

8

1998

9

6

15

1999

4

3

7

2000

1

1

2

2001 2002

1

1

2003 2004

2

1

3

2005

1

1

TOPLAM

56

32

88

VAN İLt POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİÜ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI ISTATtSTlâl

SİLAHU SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995 1996

3

3

1997

1

1

1998

5

1

6

1999

5

1

6

2000

1

1

2001

1

1

2002 2003

8

8

2004

2

1

3

2005

1

2

3

TOPLAM

18

14

32
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AĞRI tLl POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TEROR OUYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

199J 1996 1997

4

4

1998

6

6

1999

2

1

3

2000 2001 2002

1

1

2003 2004 2005

1

1

BATMAN İÜ POLİS BÖLGEStNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TEROR OLAYURİ İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPUM

1995

3

3

6

1996

6

I .

7

1997

4

3

7

1998

5

2

7

1999

1

2

3

2000 2001 2002

4

4

2003

8

8

2004

1

S

6

2005

2

2

BİTLİS İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR O U Y U R I İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

4

1

S

1996

1

1

2

1997 1998 1999

1

I

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ELAZIĞ İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OUYLARI İSTATlSTtÖI

SIUHLI SALDİRİ

BOMBALAMA

TOPLAM

199S

S

2

7

1996

S

5

1997

4

4

1998

1

1

1999 2000 2001 2002 2003

m

2004 2005

TOPUM

2

13

15

TOPUM

20

30

50

TOPUM

6

3

9

TOPUM

15

2

17
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ERZURUM İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI ISTATtSTtöl

StLAHU SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

1

1

1996

2

2

1997

1

1

1998

3

1

4

1999

3

3

2000 2001 2002

. .

2003

m

2004

1

1

2005 TOPLAM

9

3

12

GAZİANTEPİÜ POUS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TEROROUYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIR]

BOMBALAMA

TOPLAM

199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

3

3

2005

6

6

TOPLAM

9

9

MUŞ İL GENELİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA O a E N FAtU MEÇHUL TERÖR OLAYLARİ
İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI

SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

7

1

8

1996

.

1

1997 1998 1999

2

2

2000

1

1

2001 2002 2003 2004 2005 T O P U M

8

4

12

SİİRT İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA G R E N FAİLİ MEÇHUL TERÖR O U Y U R I İSTATİSTİĞİ

StLAHU SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

4

3

7

1996

1

2

3

1997

2

.

2

1998 1999

-

2000

-

2001

-

2002

1

1

2003

1

. •

1

2004

1

1

2

2005

2

2

TOPLAM

9

9

18
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ŞIRNAK İÜ POLİS BÖLGEStNDE MEYDANA GELEN 1'AtLI MEÇHUL TERÛR OLAYURİ İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

6

6

12

1996

3

3

1997

4

4

8

1998

1

2

3

1999

2

2

2000 2001

1

1

2002 2003

4

2

6

2004

2

1

3

2005

1

9

10

TOPLAM

23

25

48

Ş.URFA tLt POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAtLt MEÇHUL TERÛR O U Y U R İ İSTATİSTİGt

SİLAHLI SALDİRİ

BOMBA U M A

T O P U M

1995

1

1

1996 1997

2

2

1998

1

1

19W

1

1

2000

2

2

2001

1

1

2002 2003 2004

m

2005

1

TOPLAM

9

9

KARS İLİ POLİS BÖLGEStNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR OUYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDİRİ

BOMBALAMA

TOPLAM

1995 1996 1997 1998

1

1

2

1999 2000

1

1

2001 2002

m

2003

MAUTYA İLİ POUS BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL TERÖR O U Y U R İ İSTATİSTİĞİ

SİUHL1 SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995 1996 1997

1

1

2

1998 1999

m

-

2000 2001

1

1

2002

3

3

2003

2004

1

1

2005

1

1

2004

1

1

2005

TOPUM

2

3

5

TOPUM

1

6

7
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HAKKARİ İLİ POLİS BÖLGESİNDE MEYDANA G a E N FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYLARI İSTATİSTİĞİ

SİLAHLI SALDIRI

BOMBALAMA

TOPLAM

1995

13

2

15

1996

14

14

1997

10

4

14

1998

5

4

9

1999

6

3

9

2000

2

2

2001 2002

1

1

2

2003

1

4

5

2004

6

5

11

2005

1

14

15

TOPLAM

58

38

96

Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde, Komisyonumuzca;

Hakkari Bölgesinin Faili meçhul terör olayları açısından oldukça mümbit bir yer
olduğu, Özellikle Emniyet Bölgesinde meydana gelen Faili Meçhul Terör Olaylarında
Hakkari'nin (96) olay ile 1. Sırada olduğu bunu sırası ile Tunceli (88), Diyarbakır (81) ve
Sımak (48) illerinin izlediği,

Sözde ateşkes dönemi olarak belirtilen 1999-2004 yıllan arasında Faili meçhul Terör
olaylarının en alt seviyelerde seyrettiği, Özellikle 2003 yılından itibaren Faili meçhul
Bombalama olaylarında artış meydana gelmeye başladığı, 2004 yılı ile birlikte artışın ivme
kazandığı,

Sözde Ateşkesin bittiğinin ilan edildiği 2004 yılında Hakkari (5) ve Batman (5)
illerinin en fazla Faili meçhul bombalama eylemi meydana gelen iller olduğu, ayrıca 2004
yılında Şımak'ta (1), Van'da (1), Faili meçhul Bombalama olayı meydana geldiği, 2005
yılında ise sıralamanın Hakkari (14), Şirnak (9), Diyarbakır (3), Mardin (2), Batman (2)
şeklinde olduğu, Faili meçhul Bombalama olaylarının bölge illeri arasında Hakkari de ciddi
artışının özellikle düşündürücü olduğu, bu artışın 2005 yılında iyice belirginleştiği,

Değerlendirilmektedir.

2. Jandarma Bölgesi

Jandarma Genel Komutanlığının bu konuda Komisyonumuza yazdığı, 16.02.2006 gün
ve İSTH.PL.GV.D.P1 .KOORD.(50479) sayılı cevabi yazı ve eklerinde;

Doğu ve GünevdoSu Anadolu Bölgelerinde son 10 yılda meydana gelen Faili Meçhul
Terör olayları ile ilgili olarak;

Bölgede 1996 yılında (993), 1997 yılında (1045), 1998 yılında (663), 1999 yılında
(537), 2000 yılında (133), 2001 yılında (74), 2002 yılında (59), 2003 yılında (90), 2004
yılında (229), 2005 yılında (289), olmak üzere toplam (4112) Faili Meçhul Terör olayı
meydana geldiği, bu olayların sayısının yukarıda izah edildiği gibi örgütün sözde ateşkes
döneminde en az seviyeye indiği yine örgütün sözde ateşkesin bittiğini ilan ettiği tarih olan
2004 Haziran ayından itibaren de tekrar tırmanışa geçtiği,

Meydana gelen terör olaylarının bölge illerine göre dağılımlarına baktığımızda ise:
G.Antep (1), Adıyaman (9), Ş.Urfa (7), D.Bakır (479), Mardin (325), Sımak (598),

Hakkari (567), Siirt (221), Batman (211), Bitlis (105), Van (337), Elazığ (118), Bingöl (463),
Tunceli (477), Erzincan (50), Erzurum (34), Ağrı (33), Muş (55), İğdır (8), Kars (13), Bayburt
(1) şeklinde dağılım gösterdiği,

Hakkari'nin (567) olay ile Şırnak'tan (598) sonra Fili meçhul terör olaylarının en fazla
meydana gelen 2. il olduğu, Diyarbakır'ın ise (479) Faili Meçhul Terör olayı ile 3. il olduğu,
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Bölgede meydana gelen Faili meçhul terör olaylarında toplam (410) vatandasın
öldûStL (658") vatandaşında yaralandı&ı, bunların dağılımına baktığımızda ise;

Hakkari'de (47) vatandaşın öldüğü, (97) vatandaşın yaralandığı, Diyarbakır'da (77)
vatandaşın öldüğü, (127) vatandaşın yaralandığı, Şımak'ta (62) vatandaşın öldüğü, (107)
vatandaşın yaralandığı, Mardin'de (37) vatandaşın öldüğü, (34) vatandaşın yaralandığı,
Tunceli'de (35) vatandaşın öldüğü, (29) vatandaşın yaralandığı, Van'da (26) vatandaşın
öldüğü, (44) vatandaşın yaralandığı, Bingöl'de (23) vatandaşın öldüğü, (44) vatandaşın
yaralandığı, Siirt'te (21) vatandaşın öldüğü,(28) vatandaşın yaralandığı, Elazığ'da (19)
vatandaşın öldüğü, (18) vatandaşın yaralandığı, Batman'da (17) vatandaşın öldüğü, (40)
vatandaşın yaralandığı, Bölgedeki diğer illerde de (46) vatandaşın öldüğü, (90) vatandaşın
yaralandığı,

Hakkari'nin Faili meçhul terör olaylarında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaş
sayısı itibarı ile Diyarbakır ve Sımak'tan sonra 3. sırada geldiği,

Anlaşılmaktadır.

3. Faili Meçhul Terör Olaylarının Vatandaş Üzerindeki Etkisi;

(10/90) Esas Numaralı. Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İslenmiş Faili Meçhul Siyasal
Cinayetler Konusundaki Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda Faili Meçhul cinayetler ve
bunların vatandaş üzerine etkileri anlatılırken;

" Bölgede örgütün yaptığı propagandalar tesirli olduğundan vatandaşlar her Faili
Meçhul Cinayetlerin arkasında devletin gölgesini aramakta, PKK örgütü sistemli bir şekilde
her cinayeti Kontrgerilla ya da Hizbu-Kontra eylemi olarak vatandaş arasında propagandasını
yapmaktadır. Bu olaylar aydınlatılmadığı silrece de örgütün sistemli propagandası neticesinde
devlet şaibe altında kalmaktadır, örgütün bu cinayetleri devletin yaptığına ilişkin
propagandası başarılı olmaktadır. Devlet buna karşılık bir şey yapamamakta yapsa da etkili
olamamaktadır, örgüt devamlı olarak devlet PKK'mn işlediği cinayetlerin faillerini hemen
yakalıyor, demek diğerlerini yakalamadığına göre, bu cinayetleri kendisi işliyor diyerek
vatandaşa telkinde bulunmaktadır.

Bölge de yoğun olarak faili meçhul cinayetlerin devlet tarafından işlendiği iddia
edilmekte ise de görüşülen kişiler bu konuda somut deliller bilgiler verememişlerdir.
Kendilerine neden dolayı bu eylemleri kontr-gerillanın yaptığına inandıkları sorulduğunda,
eylemlerin hep aynı şekilde gerçekleşmesi ve bir merkezden hareket ediliyormuş gibi
davranılrnası ve maktullerin öldürülüş şekillerine göre devletin içerisindeki herhangi bir
kurumun veya Devlet destekli bir grubun eylemlerini tanımlamak için ortaya atılan Kontr-
gerilla örgütü ile ilgili iddialara dayanak teşkil eden herhangi bir somut delil ileri
sürülememiştir.

Şehrin en işlek yerlerinde işlenen cinayetlerin faillerinin bulunmaması vatandaşta
korku ve şüphe uyandırmaktadır. Güvenlik güçlerinin adi olaylarda işlenen cinayetlerin
faillerini kasa sürede yakalaması veya tespit etmesine rağmen, siyasal içerikli cinayetlerde
faillerin yakalanamaması vatandaş tarafından bu cinayetlere devletin göz yumduğu şeklinde
algılanmaktadır. Nitekim örgütte bunu çok iyi kullanıp, bu yönde propagandasını
yapmaktadır. Vatandaşlardaki inanç devlet isterse istediği an bu cinayetlerin faillerini
yakalayabilir veya tespit edebilir.

Faili meçhul siyasi cinayetler konusunda durum böyle olunca da iyi niyetli vatandaş
bile devletin ya acz içerisinde olduğuna veya faillerin yakalanmasında güvenlik güçlerinin iyi
çalışmayıp yeterli gayreti göstermediğine araç ve gereçlerinin eksik olduğuna inanmakta veya
bu cinayetlerin devlet veya devletin içerisindeki bir grup tarafından desteklendiği inancının
oluşmasına yol açmaktadır."

Şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur.
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Komisyonumuzda Bölgede ye özellikle son dönemde Hakkari İl ve İlçelerinde
meydana gelen Bombalama olaylarının faillerinin meçhul kalmaması için;Güvenlik
kuvvetlerimiz arasındaki mevcut ilişkiler tekrar gözden geçirilerek işbirliği en üst
seviyeye çıkarılarak, faili meçhul olayların görevlendirilecek uzman ekipler vasıtası ile
tekrar mercek altına alınması, faili meçhul olayların en az seviyeye indirilerek, bölge
halkında oluşmuş ve oluşabilecek yanlı ve yanlış değerlendirmelere fırsat verilmemesi
yönünde kanaat oluşmuştur.

4. Faili Meçhul Terör Olayları Nedeniyle AİHM Nezdinde Ülkemizin Durumu

Dışişleri Bakanlığınca Komisyonumuza yazılan 27.01.2006 gün ve AKGY-17-2 sayılı

Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli' de meydana gelen olayları araştırmak için
yapılan çalışmada yararlanmak üzere, son 10 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerimizde terör eylemleri nedeni ile meydana gelen ve faili meçhul değerlendirilip
A.İ.H.M'ne yapılan başvurularla ilgili olarak;

A.l.H.M"ne yapılan başvuruların, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin birden çok
hükmünün ihlal edildiği iddiası ile yapılmakta olduğu ve A.İ.H.M'nin başvurular hakkında
verdiği kararlarında A.Î.H.Sözleşmesinin birden çok hükmünü kapsamına alığı, bu nedenle
faili meçhul olarak değerlendirilebilecek tek bir listenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı,
bununla birlikte A.İ.H.M'ne son 10 yıl içerisinde yapılan Doğu ve Güneydoğu kaynaklı
başvurular arasında yaşam hakkının da ihlal edildiğine hükmedilen 7 karar hakkında
(629.157 EUR) Tazminat tutan ve (41.265 EUR) Yargılama gideri olmak üzere Toplam
(670.422 EUR) ödediği bildirilmiştir.

Türkiye insan haklan ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerle aym değer
ve amaçlan paylaşmaktadır. İnsan haklan ve temel özgürlükler konusundaki standartların en
yüksek seviyeye getirilmesi amacı ile ülkemizde bir çok önemli adımlar atılmıştır. Bütün
bunlar yapılırken güdülen temel amaç Türk halkının demokratik ülkelerde mevcut tüm temel
özgürlüklerden yararlanmasını sağlamak ve bunun doğal sonucu olarak taraf olduğumuz
uluslar arası belgelerdeki yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Vazgeçilmez bireysel haklar ilkesi üzerine kurulu bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ırk, dil,din, etnik köken farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlann haklarının Anayasa ve
diğer yasalarla güvence altına alındığı parlamenter bir demokrasidir. Bunun sonucu olarak
Türkiye tnsan haklan konusundaki tüm Avrupa Sözleşmeleri ile Birleşmiş Milletler
çerçevesinde yapılan önemli sözleşmelerin büyük bir bölümüne taraf olmuştur ve sözleşmeler
Anayasada öngörüldüğü gibi Türk Hukuk sisteminin aynlmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bütün bu olanlann yanında özellikle son dönemde Hakkari ilinde meydana gelen
failleri belirlenemeyen bombalama olayları ülkemizin Avrupa arenasındaki insan haklan
profilini de olumsuz etkilemektedir. Öte yandan ülkemiz aleyhine hükmedilen tazminat
tutarlan ülke kaynaklannın gereksiz yere heba olmasına yol açmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı Faili meçhul olaylar üzerinde yoğunlaşılarak bu olaylann
faillerinin en kısa sürede açığa çıkarılması sağlanmalıdır.

m - 01.06.2005-31.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ EMNİYET SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA GELEN
OLAYLAR

Emniyet Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza yazdığı 13.02.2006 gün ve
EGM.993-32430 sayılı cevabi yazı ve eklerinde 01- Haziran-13 Şubat 2006 tarihleri arasında
Doğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen Terör olaylan ve bombalama eylemlerine ilişkin
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olarak;
1. 01- Haziran-13 Şubat 2006 tarihleri arasında Poftu Anadolu Bölgesinde

meydana gelen Terör olayları incelendiğinde; .
Andan tarihler arasında Doğu Anadolu Bölgesinde; Silahlı Saldın (7), Silahsız saldın

(14), Çatışma (4), Patlama (25), Patlayıcı Madde Koyma (2), Kaçırma Rehin Alma (1),
Kundaklama (3), Molotof Kokteyli Atma (4), Tehdit (3), Zorla Para Toplama (2), Pankart (7),
Kanunsuz Toplantı Gösteri (49), Açlık Grevi (10), Atatürk'ünün Manevi Şahsına Hakaret (2),
Bayrak Kanununa Muhalefet (4), Yazılama (12), Bildiri (22), Şüpheli Paket (1) olmak üzere
Toplam (172) Terör olayı meydana geldiği,

Bölgede yer alan illerden Hakkâri de bu olayların dökümüne bakıldığında ise,
01- Haziran-13 Şubat 2006 tarihleri arasında; Silahlı Saldın (1), Silahsız saldın (6),

Patlama (17), Patlayıcı Madde Koyma (1), Kaçırma Rehin Alma (1), Tehdit (1), Pankart (1),
Kanunsuz Toplantı Gösteri (11), Açlık Grevi (2), Bayrak Kanununa Muhalefet (1),Yazılama
(1), Bildiri (5), Şüpheli Paket (1) Olmak üzere toplam (49) Terör Olayı meydana geldiği,

2. 01- Haziran-13 Şubat 2006 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
meydana gelen Terör olayları incelendiğinde;

Anılan tarihler arasında Bölgede; Silahlı Saldın (7),Silahsız saldırı (10), Çatışma
(2),Patlama (28), Patlayıcı Madde Koyma (2), Molotof Kokteyli Atma (20), Tehdit (2), Zorla
Para Toplama (1), Pankart (6), Kanunsuz Toplantı Gösteri (59), Açlık Grevi (19), Bayrak
Kanununa Muhalefet (3), Yazılama (3), Bildiri (24), Şüpheli Paket (2) Olmak üzere Toplam
(188) Terör Olayı meydana geldiği,

3. Bölgede Meydana gelen olayların % olarak incelendiğinde ise;

a) Güneydoğu Anadolu Bölgesi;
Türkiye geneli polis bölgesinde aynı tarihte (1281) olay vuku'u bulduğu, bu olayların

% 14,6'sının (188 olay) Güneydoğu Anadolu Polis bölgesinde meydana geldiği,

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki (188) olayın;
%24,5'i Diyarbakır,
% 18,11 Mardin,
% 14,9'u Şanlıurfa,
% 12,2'si Şırnak ve Adıyaman,
% 6,9'u Gaziantep,
%5,3'ü Siirt ve Batman,
% 0,5'i Kilis ilinde meydana geldiği,

b) Doğu Anadolu Bölgesi;
Türkiye geneli polis bölgesinde aynı tarihte (1281) olay vukuu bulduğu, bu olayların

(% 13,4)'ünün (172 olay) Doğu Anadolu Polis bölgesinde meydana geldiği,

Doğu Anadolu Bölgesinde ki (172) olayın;
% 2 8 Hakkâri,
%16 Elazığ,
% 15'i Van,
%9,9'u Tunceli,
% 6,4'ü Malatya,
% 5,8'i Muş ve Erzincan,
%4,1'i Kars ve Ağrı,
%2,3'ü Bitlis,
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% 1,2'si Erzurum,
% 0,6'sının İğdır ve Bingöl illerinde olduğu, Ardahan ilinde bu dönemde herhangi

bir terör olayı meydana gelmediği incelenmiştir.

4. 01.06.2005 - 27.12.2005 tarihleri arasında Hakkâri ili Polis bölgesinde
meydana gelen Terör olaylarına baktığımızda ise;

a) 2005 Yılında; Hakkâri İl ve İlçelerinde (29) tanesi şiddet içerikli, (24) tanesi
Propaganda içerikli toplam (53) terör olayının meydana geldiği,

Bu olaylardan; ti Merkezinde, (10) tanesi Şiddet içerikli, (11) tanesi Propaganda
içerikli olmak üzere toplam (21) olayın,

Çukurca'da, tamamı Propaganda içerikli olmak üzere (2) olaym,
Şemdinli'de, (7) tanesi Şiddet içerikli, (5) tanesi Propaganda içerikli olmak üzere (12)

olayın,
Yüksekova'da (12) tanesi Şiddet içerikli, (6) tanesi Propaganda içerikli olmak üzere

(18) olayın meydana geldiği,

b) 01.06.2005 - 27.12.2005 tarihleri arasında;
Hakkâri il merkezinde (7) tanesi şiddet içerikli, (6) tanesi propaganda içerikli olmak

üzere (13),
Şemdinli ilçe merkezinde (7) tanesi şiddet içerikli, (S) tanesi propaganda içerikli

olmak üzere (12),
Yüksekova ilçe merkezinde (12) tanesi şiddet içerikli, (1) tanesi propaganda içerikli

olmak üzere (13) olmak üzere,
Bölgede toplam (38) Terör olayı meydana geldiği,
Çukurca ilçesinde bu süreçte herhangi bir olay meydana gelmediği,

Sonuç olarak; 2005 yılında Hakkâri İl Merkezinde meydana gelen (21) olayın
(13) tanesinin, Şemdinli İlçesinde meydana gelen (12) olayının tamamının, Yüksekova da
meydana gelen (18) olayın (12) tanesinin Haziran ayından sonra meydana geldiği,

Yine 01.06.2005 - 27.12.2005 tarihleri arasında Hakkâri il merkezinde (8), Şemdinli
de (1), Yüksekova da (8) olmak üzere toplam (17) operasyon düzenlendiği ve bu
operasyonlarda, Hakkâri il merkezinde (28), Şemdinli de (12), Yüksekovada (33) olmak üzere
toplam (73) kişinin yakalandığı,

Ayrıca îl merkezinde (4), Yüksekovada (2) olmak üzere toplam (6) bomba ile, yine
tamamı il merkezinde olmak üzere (10,5) kg C-4 patlayıcı madde ele geçirildiği incelenmiştir.

2002 yılından itibaren Hakkâri İli genelinde meydana gelen bombalama
olaylarına baktığımızda ise,

PAT.MAD.ATMAK/KOYMAK

İL MERKEZİ

YÜKSEKOVA

ŞEMDİNLİ

ÇUKURCA

TOPLAM

2002

—

—

—

—

—

2003

4

1

-

-

S

2004

1

2

2

—

5

2005

4

8

6

-

18

GENEL TOPLAM

9

11

8

-

28
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ti Genelinde Polis Sorumluluk sahasında 2002-2005 yıllan arasında meydana gelen
(28) patlama olayının, (18) tanesinin 2005 yılında, (5) tanesinin 2004 yılında, (5) tanesinin de
2003 yılında gerçekleştiği, 2005 yılında ti genelinde meydana gelen patlamalarda ciddi
artışlar meydana geldiği incelenmiştir.

IV- 01.06.2005-31.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ JANDARMA SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA
GELEN OLAYLAR

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 01 Haziran 2005 tarihinden itibaren
meydana gelen bombalama ve terör olayları ile ilgili olarak;

Dönem içerisinde meydana gelen terör olayları incelendiğinde;
(78)'i çatışma, (81)'i saldın, (208)'i patlayıcı madde kullanma (406)'sı ise diğer terör

olaylan olmak üzere toplam (773) terör olayının meydana geldiği,
Terör olaylarının (142) olay ile Şırnak ilinde yoğunlaştığı, bunu Hakkâri (104),

Tunceli (63), Mardin (63), Van (57), Siirt (57), Diyarbakır (55) ve Bingöl (53) illerinin takip
ettiği,

Bütün terör olaylan içerisinde tuzak ve mayın olaylarının (% 27)'lik bir oranla önemli
bir yer tuttuğu, teröristlerce en fazla tuzaklı mayın olayının sırasıyla Sunak (48), Hakkâri
(43), Mardin (22), Diyarbakır (16), Siirt (16) ve illerinde gerçekleştirildiği,

Aynca terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde;
112.087 gr. plastik patlayıcı madde, 20.053 gr. TNT, 106 adet mayın, 470 adet fünye

ele geçirildiğimi07) ölü, (65) sağ, (75)'i teslim olmak üzere toplam (247) teröristin tesirsiz
hale getirildiği, Meydana gelen terör olaylannda (66) güvenlik görevlisinin şehit olduğu (12)
vatandaşın hayatını kaybettiği, (230) güvenlik görevlisi ile (26) vatandaşın yaralandığı,

İncelenmiştir.

2. 2002 - 2005 yılları arasında Hakkâri İli Jandarma sorumluluk sahasında
meydana gelen terör olaylarına baktığımızda;

2002 yılında;
(1) Hakkâri İl Merkez ilçesine bağlı Jandarma sorumluluk bölgesinde; (6) silah ve

malzeme ele geçirilmesi, (3) terörist teslim olması, (2) mayınlama olayı olmak üzere toplam
(11) terör olayı meydana geldiği,

(2) Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (7) terörist teslim
olması (Toplam 10 terörist teslim olmuştur.), (5) silah ve malzeme ele geçirilmesi, (2) mayın
tesirsiz hale getirme , (2) yardım - yataklık olayı olmak üzere toplam (16) terör olayı meydana
geldiği

(3) Hakkâri ili Şemdinli tlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (15) silah ve
malzeme ele geçirilmesi, (7) terörist teslim olması (Toplam 7 terörist teslim olmuştur.), (1)
adet mayın tesirsiz hale getirme, (1) yardım - yataklık, (1) terörist yakalama (1 terörist
yakalanmıştır) olayı olmak üzere toplam (25) terör olayı meydana geldiği,

(4) Hakkâri ili Çukurca İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (12) silah ve malzeme
ele geçirilmesi, (1) mayınlama , (1) terörist teslim olması ( 1 terörist teslim olmuştur ), (1)
yardım yataklık olayı olmak üzere toplam (15) terör olayı meydana geldiği,

2003 yılında;
(1) Hakkâri İl Merkez ilçesine bağlı Jandarma sorumluluk bölgesinde; (5) silah ve

malzeme ele geçirilmesi, (1) mayın tesirsiz hale getirme, (1) terörist teslim olması ( 1 terörist
teslim olmuştur), (1) terörist yakalama (1 terörist yakalanmıştır.) olayı olmak üzere toplam
(8) adet terör olayı meydana geldiği,
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(2) Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (11) terörist teslim
olması ( Toplam 14 terörist teslim olmuştur.), (2) terörist yakalama (Toplam 6 terörist
yakalanmıştır.), (2) silah ve malzeme ele geçirilmesi, (1) mayın tesirsiz hale getirme olayı
olmak üzere toplam (16) terör olayı meydana geldiği,

(3) Hakkâri ili Şemdinli İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (10) silah ve
malzeme ele geçirilmesi, (4) terörist teslim olması (Toplam 5 terörist teslim olmuştur.), (1)
mayınlama, (1) yardım - yataklık, (1) terörist yakalama (1 terörist yakalanmıştır), (1) adam
kaçırma olayı olmak üzere toplam (18) terör olayı meydana geldiği,

(4) Hakkâri ili Çukurca îlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (11) silah ve malzeme
ele geçirilmesi, (10) terörist teslim olması (Toplam 10 terörist teslim olmuştur.), (6)
mayınlama, (1) silahlı saldın olayı olmak üzere toplam (28) terör olayı meydana geldiği,

2004 yılında;
(1) Hakkâri İl Merkez ilçesine bağlı Jandarma sorumluluk bölgesinde; (8) silah ve

malzeme ele geçirilmesi, (5) mayınlama, (2) terörist teslim olması (Toplam 3 terörist teslim
olmuştur), (2) yardım yataklık ,(1) terör örgütüne üye olma, (1) silahlı çatışma, (1) terörist
yakalama (1 terörist yakalanmıştır.), olayı olmak üzere toplam (20) terör olayı meydana
geldiği,

(2) Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (13) mayınlama,
(10) terörist yakalama (Toplam 23 terörist yakalanmıştır.) (8) terörist teslim olması (Toplam
10 terörist teslim olmuştur), (2) silahlı çatışma, (2) silah ve malzeme ele geçirilmesi, (1)
silahlı saldın, (1) yardım yataklık, (1) pankart asma, (1) terör amaçlı adam öldürme olayı
olmak üzere toplam (39) terör olayı meydana geldiği,

(3) Hakkâri ili Şemdinli İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (6) mayınlama olayı,
(4) terörist teslim olması (Toplam 4 terörist teslim olmuştur), (4) silahlı çatışma, (3) silahlı
saldın, (1) terörist yakalama (Toplam 2 terörist yakalanmıştır.), (2) silah ve malzeme ele
geçirilmesi, (2) yardım yataklık olayı olmak üzere toplam (22) terör olayı meydana geldiği,

(4) Hakkâri ili Çukurca İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (8) mayınlama, (S)
silah ve malzeme ele geçirilmesi, (4) terörist teslim olması (Toplam 5 terörist teslim
olmuştur.), (3) silahlı saldın, (3) silahlı çatışma olayı olmak üzere toplam (23) terör olayı
meydana geldiği,

2005 yılında;
(1) Hakkâri İl Merkez ilçesine bağlı Jandarma sorumluluk bölgesinde; (12) silah ve

malzeme ele geçirilmesi, (8) mayın tesirsiz hale getirme, (2) terörist teslim olması (toplam 2
terörist teslim olmuştur), (1) silahlı çatışma, (1) silahlı saldın olayı olmak üzere toplam (24)
terör olayı meydana geldiği,

(2) Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (7) mayınlama, (7)
terörist teslim olması ( Toplam 8 terörist teslim olmuştur.), (6) silah ve malzeme ele
geçirilmesi, (4) terörist yakalama ( Toplam 10 terörist yakalanmıştır.), (2) silahlı saldın, (2)
silahlı çatışma,, (2) yardım ve yataklık olayı olmak üzere toplam (30) terör olayı meydana
geldiği,

(3) Hakkâri ili Şemdinli İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (9) mayınlama, (6)
terörist teslim olması (Toplam 8 terörist teslim olmuştur), (4) silah ve malzeme ele
geçirilmesi, (4) terör amaçlı adam kaçırma, (3) silahlı saldın olayı olmak üzere toplam (26)
terör olayı meydana geldiği,

(4) Hakkâri ili Çukurca İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde; (25) mayınlama, (17)
silah ve malzeme ele geçirilmesi, (2) terörist teslim olması ( Toplam 2 terörist teslim
olmuştur.), (2) silahlı saldın, (3) silahlı çatışma olayı olmak üzere toplam (50) terör olayı
meydana geldiği,
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2002 yılında meydana gelen (67) olayın (38) olay ile %57'si silah-malzeme ele
geçirme, (18) olay ile %27'si teslim olma,

2003 yılında meydana gelen (70) olayın (28) olay ile %40'ı ile silah-malzeme ele
geçirme, (26) olay ile %37'si teslim olma,

2004 yılında meydana gelen (104) olayın (26) olay ile %25'i mayınlama, (18) olay ile
%17'si teslim olma, (12) olay ile %12'si terörist yakalama, (10) olay ile %10'u silahlı
çatışma,

2005 yılında meydana gelen (130) olayın (49) olay ile % 37'si mayınlama, (39) olay
ile %30'u silah-malzeme ele geçirme, (17) olay ile %13'ü teslim olma olayı olarak
gerçekleştiği,

Terör olayları incelendiğinde 2002 ve 2003 yıllarında mühimmat ve malzeme ele
geçirme olaylarının yoğun olduğu, 2003-2004 yıllarında mayınlama türü olaylarda artış
görüldüğü. 2005 yılından itibaren ise en cok mayınlama olaylarının meydana geldiği,

3. 01.06.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasında Hakkâri ili Jandarma Bölgesinde
meydana gelen Terör olaylarına baktığımızda ise;

Haziran- Aralık 2005 aralığında Hakkâri'de; (7) Mayın Tesirsiz hale getirme, (2)
Terörist teslim olması, (1) Silahlı Saldın, (1) Silahlı Çatışma, (8) Silah Malzeme Ele Geçirme
olmak üzere toplam (19) terör olayının meydana geldiği;

Haziran- Aralık 2005 aralığında Yüksekova'da; (4) Mayınlama, (1) Mayın Tesirsiz
hale getirme, (4) Terörist teslim olması, (2) Silahla Saldın, (1) Silahlı Çatışma, (3) Terörist
Yakalaması, (6) Silah Malzeme ele geçirilmesi olmak üzere toplam (21) olay meydana
geldiği,

Haziran- Aralık 2005 aralığında Şemdinli'de; (7) Mayınlama, (2) Mayın Tesirsiz hale
getirme, (3) Terörist teslim olması, (3) Silahla Saldırı, (4) Terör Amaçlı Adam Kaçırma, (2)
Silah Malzeme ele geçirilmesi olmak üzere toplam (21) olay meydana geldiği,

Haziran- Aralık 2005 aralığında Çukurca'da; (7) Mayınlama, (14) Mayın Tesirsiz
hale getirme, (1) Terörist teslim olması, (2) Silahla Saldın, (2) Silahlı Çatışma, (11) Silah
Malzeme ele geçirme, olmak üzere toplam (37) Terör olayı meydana geldiği,

Sonuç olarak; Hakkâri İli genelinde 2005 yıbnda toplam (130) terör olayının
meydana geldiği, bu olayların (32) adedinin Haziran ayı öncesi dönemde geri kalan (98)
adedinin Haziran ayı sonrası dönemde meydana geldiği incelenmiştir.

V-GENEL DEĞERLENDİRME

Son birkaç yıl içerisinde Avrupalı devletlerin PKK/KADEK/KONGRA-GEL örgütüne
yönelik ortaya koyduğu kısıtlamalar ve terör örgütleri listesine alınması, örgütün
mevcudiyetini ve Avrupa'daki meşruiyetini ortadan kaldırdığı gibi örgütün yaşama alanın
daraltıldığı,

PKK/KONGRA-GEL gibi terör örgütlerini bir arada tutan en önemli faktörün silahlı
eylemler olduğu, Eylem sayesinde örgüt içi disiplin, korku, itaat , sadakat, idealizm,
dayanışma, bağlılık, nefret ve adanmışlığın sağlandığı, Bugüne kadar daima şiddet ve terör
uygulayarak politik ve askeri güç elde etmeyi amaçlayan örgütün yaşadığı hizipleşmeler ve
kopuşlar nedeni ile eski gücünü kaybettiği, askeri yönden başarısızlığa uğrayan ve liderinin
hapiste olmasından dolayı başsız kalmış ve denetleyemeyeceği kadar kitlesel ve geniş bir
alanda faaliyet gösteren örgütün bütünlüğünün tehdit altına girdiği örgütün hizipleşmeyi
ortadan kaldırmak amacı ile silaha başvurduğu,

Bütün bu gelişmelerin sonucunda PKK/KONGRA-GEL terör Örgütü 1 Haziran 2004
tarihinde yapmış olduğu açıklamada Abdullah öcalan'ın serbest kalması, operasyonların
durdurulması, koruculuğun kaldırılması, kurt sorununun anayasada kabul edilmesini,
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KONGRA-GEL'i muhatap olarak alınmasını istediği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu
girişimleri geciktirmesi nedeni ile de silahlı eylemlerin devam edeceğini belirttiği ve daha
sonra da silahlı eylemlerini arttırarak devam ettiği,

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, bölücü başı Abdullah Öcalan'ın
yakalanmasından sonra sözde tek taraflı ateşkes ilan ederek silahlı eylemlerine ara verdiği
dönemde kamplarda örgüt mensuplarına askeri ve siyasi eğitimlerine devam ettiği, 1999
yılında Halk Savunma Güçleri bünyesinde canlı bomba tarzı eylemler yapmak amacıyla fedai
birlikleri adı altında kurduğu birimi tasfiye ederek Özel Kuvvetler Birimi adı altında yeni bir
birim kurduğu, bu birime örgüt içerisinde kendini kanıtlamış örgüt mensuplarının alındığı,
özel Kuvvetler Birimine alınan örgüt mensuplarına Kaleşnikof, Biksi, Roketatar ve El
Bombası ile Mayın Döşeme, C-3, C-4 ve A-4 türü gibi patlayıcıların kullanılması eğitimleri
verildiği,

Eğitim gören örgüt mensuplarının ikişerli üçerli gruplar halinde eylem
gerçekleştirmek üzere yurt içine sokuldukları, bu birimlerin örgütün kararlarına paralel olarak
kendi inisiyatifinde güvenlik kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, devlet yanlısı olan
vatandaşlara ve vergilendirme adı altında para toplamak amacıyla sansasyonel tarzda bombalı
eylemler gerçekleştirdikleri.

Yine 2004 yılında terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri adı altında bir yapılanmaya
gittiği, bu birliklere örgütün gençlik kesiminden deşifre olmamış ve halk arasında normal
yaşam sürdüren şahıslar seçilerek alındıkları, bu şahıslara bomba eğitimi verildiği, bu birimde
görev yapan şahısların eylemi müteakip tekrar normal yaşamlarına döndükleri ve örgüt
tarafından maddi destek verildiği,

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün mayınlama türü eylemlerinde başlangıçta gübre
kullanırken, mütakiben tüp, daha sonra da infilak etkisi daha yüksek olan C-4 ve A-4 türü
patlayıcılar kullanmaya başladığı, bunların kullanımına ilişkin eğitim notları hazırlandığı.ve
örgüt mensupları ile işbirlikçilerini patlayıcılarla ilgili eğitime tabi tutulduğu.

Anlaşılmaktadır.

Hakkâri ve çevresinin. PKK/KONGRA-GEL terör örgütü açısından fiziki olduğu
kadar, psikolojik önemi de bulunan bir bölge olduğu, Şemdinli'deki 15 Ağustos 1984 eylemi
ile terör örgütünün ilk olarak burada kendini duyurmasının örgüt açısından bölgenin sürekli
elde tutulması gereğini ortaya koyduğunu, bu nedenle örgütün, bölgeyi sürekli önemsediğini
ve bölgenin terör örgütü tarafından İran-Irak devletlerine sınır olması, hemen Irak Sının
ötesinde Terör Örgütüne ait 2 adet kampın bulunması, coğrafi ve stratejik konumu itibari ile
terörist hareketlere müsait olması nedeni ile mutlaka kazanılması gereken bir bölge olarak
nitelendirildiği, ayrıca geçmişte kurtarılmış bölgeler yaratılması gayretleri içerisinde de
Hakkâri'nin yine pilot bölgelerden biri olduğu anlaşılmaktadır.

1995 yılı içinde terör örgütünün bütün stratejisi Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer
kurum ve kuruluşların etkin koordinasyonu ve oluşturulan güçlü irtibat ağı sayesinde boşa
çıkarılmış, hiçbir stratejisini gerçekleştiremeyen terör örgütü bölge üzerinde etkisiz duruma
getirilmiştir. Dolayısıyla Bölgede meydana gelen Terör Olayları bu süreçte minumum
seviyelere inmiştir.

Terör örgütü, terörist başının 1999 yılında yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi
sonrasında, başta ABD olmak üzere PKK'nın Avrupa Birliği ülkelerince terörist örgüt
listesine alınması ile terörist kimliğinden sıyrılma amaçlı eylem taktikleri ve örgütlenme
faaliyetlerini değişik isimlerle sürdürme gayreti içerisine girmiştir. Bu doğrultuda ismini,
2002 yılında KADEK, (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi) 2003 yılında ise
KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi) olarak değiştirmiştir. Bu tarihten sonra terör
örgütü oluşturdukları yeni strateji doğrultusunda yurtiçi ve yurt dışındaki silahlı terörist
varlığım bir tehdit unsuru olarak barındırmaya devam etmiştir.
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Bununla birlikte terör örgütünün Sözde ateşkesi 01 Haziran 2004 tarihi itibari ile sona
erdirdiğini ilan etmesinden sonra Terör örgütü 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren
kamplarında şiddet içerikli eylemlerin dozajının arttırılarak sürdürülmesine yönelik
(istihbarat, sabotaj, suikast ve patlayıcılar konusunda) özel eğitim verilen eylem gruplarını
beraberlerinde bol miktarda (TNT, C-3, C-4, A-4, RDX vb.) plastik patlayıcılarla birlikte yurt
içerisine aktarmıştır. Söz konusu aktarılan özel eğitimli grupların eylemleri kendi inisiyatifleri
doğrultusunda (uzaktan kumanda, zaman ayarlı) inisiyatifleri kendi ellerinde olan, riski az,
etki alanı geniş ve kaçışı kolay metotlarla gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Bombalama türü sansasyonel eylemde bulunan özel eğitimli örgüt militanlarının
eylemlerini cep telefonu/telsiz kullanarak uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı
düzeneklerle gerçekleştirdikleri görülmüştür Son dönemlerde gerçekleştirilmek istenen
bombalama türü eylemlerde kullanılan telsiz veya cep telefonlarının maliyetinin yüksek
olması nedeniyle alternatif bomba düzenekleri üzerinde çalışma yapıldığı, muhtemelen
önümüzdeki dönem içerisinde oto alarm kumandasının tetikleyîci. olarak kullanıldığı
düzeneklerle eylem gerçekleştirebilecekleri şeklinde istihbari bilgiler alınmıştır. Terör
örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı, sabotaj eylemlerinde sivil vatandaşlarımızın
yanı sıra bazı yabancı ülke vatandaşlarının da hayatlarını kaybetmeleri akabinde
eylemlerin batili ülke devlet ve hükümet başkanları tarafından sert bir dille kınanması
sonrası eylemlerin terör örgütü tarafından üstlenilmediği Kürdistan Özgürlük Şahinleri
(TAK) adlı paravan bir oluşum tarafından üstlenildiği görülmüştür.

Terör örgütünün elinde bulundurduğu plastik patlayıcıları nasıl ve ne şekilde elde
ettiğine yönelik yapılan araştırmalarda ise;

Bu patlayıcıların Portekiz imalatı (A-4) olarak tabir edilen patlayıcılar olduğu,
patlayıcılar üzerinde bulunan kafile/stok numaralarından imal yerinin Portekiz Devletinin
olmasının anlaşılması üzerine söz konusu Devletle yapılan görüşmelerde patlayıcıların
Portekiz-Spel isimli kuruluş tarafından 1981-1984 yılları arasında üretildiği, 1979 ve 1982
tarihli geçici anlaşmalar çerçevesinde söz konusu kuruluş tarafından Irak Savunma Bakanlığı
Tedarik ve Donatım Müdürlüğüne teslim edildiği,

ABD'nin müdahalesiyle birlikte Irak'ta ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle
yaşanan belirsizlik/karmaşa ortamının terör örgütünün bahse konu patlayıcı maddeleri
temin etmesini büyük ölçüde kolaylaştırdığı ve terör örgütünün şu anda elinde ne kadar
plastik patlayıcı maddenin olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan
operasyonlarda yakalanan örgüt mensuplarının beyanlarına göre terör örgütünün elinde
önemli miktarda patlayıcı madde bulunduğu,

Tahmin edilmektedir.

Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen son yıllarda sağlanan huzur ve güven
ortamım yıpratarak, şiddet eylemlerini tırmandırmaktan başka alternatiflerinin
kalmadığını gören terör örgütünün; ülkemizin AB ile başladığı müzakereler süresince
de, şiddet ve kitlesel eylemlerin organize edilmesine, kalabalık kitleleri meydanlara
yönlendirmek sureti ile kamuoyunda oluşacak tepki/yılgınlıktan elde edilecek
kazanmalarla, önümüzdeki dönemlerde de yaşanacak muhtemel siyasi gelişmelere
müdahil olma gayretinin yanı sıra ulusal ve Uluslararası kamuoyundan destek bulmak
gayretiyle yeni ideolojik yaklaşımlar, örgütlenme modelleri ve eylem taktikleri
geliştirmeye çalıştığı,

Bu doğrultuda;
- Terör örgütü ve müzahir oluşumlarının organizesinde düzenlenmesi planlanan

her türlü örgütsel etkinlik ve sözde anma günlerinde gerek bölgesel gerek ise ülke
genelinde propagandatif eylemler organize ederek kitlesini bir arada tutmaya yöneldiği,
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- Kırsal alanda kayıp verme riskini asgari seviyeye indirmek amacıyla daha
ziyade yaya veya motorize birliklerin geçiş güzergahlarına tuzaklama yaparak eylem
içerisinde olan terör örgütü şehir merkezlerinde de kitlesel eylem veya mütecaviz
hareketlerle güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalıştığı,

- Halk üzerinde 'terör yeniden başladı" endişesi yaratmak, amacıyla riski az ancak ses
getirici türden özellikle ülke ekonomisine ve turizm gelirlerine zarar verecek (orman yangım,
fabrika, depo, petrol boru hatları, elektrik nakil hatlarına demiryolları vb.) sansasyonel
eylemler yapma gayreti içerisinde oldukları,

- Silahlı ve bombalı eylemler, güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelinmeden az sayıda
örgüt mensubu ile risksiz, kaçışı kolay metotlarla gerçekleştirildiği,

-Geçmiş dönemlere oranla yurt içi kırsal alanda Güvenlik Güçleriyle karşı karşıya
gelmemek, üslenme ve bannma alanları ile mevcut sayılarını deşifi-e etmemek amacıyla daha
ziyade 3-5 kişilik gruplar halinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütü kırsal alan ile şehir merkezlerinde sürdürmeye çalıştığı şiddet ve
propagandif eylem ve faaliyetler ile; teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın ilk etapta başka bir
cezaevine nakil ettirilmesini ve sonrasında serbest bırakılmasını, teröristbaşının muhatap
alınmasını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde güvenlik kuvvetlerimizce
sürdürülen operasyonların durdurulmasını, Koruculuk sisteminin kaldırılmasını, Yurt içi
kırsal alanı ile Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplannda faaliyet gösteren silahlı militanlarının
yanı sıra cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü örgüt mensuplanna genel af çıkartılarak
siyasi alanda faaliyetlerinin önünün açılmasını sağlamayı amaçladıklan,

Sonucuna vanlmıştir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA HAKKARİ İL MERKEZ. ŞEMDİNLİ VE
YÜKSEKOVA İLÇELERİ POLİS SORUMLULUK ALANINDA MEYDANA SELEN

BOMBALAMA OLAYLARI

Komisyon Başkanlığı'nın 14.12.2005 tarih ve A.0.1.1.GEÇ. 10/322.323.324-28 esas
nolu yazısına karşılık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2005 tarih ve
B.05.1.EGM.4.30.00.14.04.2005/170 sayılı yazılarında; 01.06.205 tarihinden bu güne kadar
Hakkâri ti Merkezinde (4), Yüksekova ilçesinde (8) ve Şemdinli tlçesinde(ö) olmak üzere
toplam (18) patlama olayı meydana geldiği belirtilmiştir.

Belirtilen olaylara ilişkin liste kısaca aşağıda verilmiş, daha sonra olaylar ayrıntılı bir
şekilde ele alınmıştır.

OLAY TARİHİ
1-15.07.2005
2-29.07.2005
3-10.09.2005
4-11.10.2005
5-29.07.2005
6-31.08.2005
7- 02.09.2005
8-15.09.2005

9-02.10.2005

10-20.10.2005
11-24.10.2005
12- 28.10.2005
13- 05.08.2005
14-01.09.2005
15- 07.10.2005
16- 29.10.2005

17-01.11.2005
18-09.11.2005

OLAYIN MAHİYETİ
Hakkâri Merkez - Hacı DEMİR'in kullandığı araçta patlama
Hakkâri Merkez - 2 Astsubayın şehit olduğu araçta patlama
Hakkâri Merkez- Hasan ÖZTUNÇ'un evine bomba atılması
Hakkâri Merkez- Hacı ve Maaş ÖZDEMİR'e ait araçta patlama
Yüksekova Merkez- İlçe Em. Mfid. önü çöp tenekesinde patlama
Yüksekova Merkez- Akarsu iş Merkezinde patlama
Yüksekova Merkez-Van Erciş Otobüs Firmasına ait araçta patlama
Yüksekova Merkez- Zağros İş Merkezinin 3. katında patlama

Yüksekova Merkez- Stadyum yanı ikiz binalar apt. yanında
patlama
Yüksekova Merkez- Huzur Et Lokantası önünde patlama
Yüksekova Merkez- Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında patlama
Yüksekova Merkez- Zagros İş Merkezinin 5. katına roketli saldın
Şemdinli Merkez- İlçe J.Kom. Misafirhanesi önünde patlama
Şemdinli Merkez- Dünya Banş Günü Kutlamalarında patlama
Şemdinli Merkez- Bayraklı Döviz A.Ş*ye ait araçta patlama
Şemdinli Merkez- İlçe Em. Müd. binası makam odası hizasında
patlama
Şemdinli Merkez- İlçe Jan. Kom. Gazinosu önünde patlama
Şemdinli Merkez- Umut Kitabevinde patlama

I-HAKKARİ MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY: Hacı DEMİR'in Kullandığı Araçta Patlama
15/07/2005 günü saat: 07.45 sıralarında Hakkâri Merkez Kıran Mahallesi Sümbül

Sokakta bulunan, Kıran Mahallesi Muhtarlığına ait tek katlı önünde aslen Hakkâri Merkez
Bulak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Davut ve Zehra oğlu 1966 Hakkâri / Çukurca doğumlu Hacı
DEMÎR yönetimindeki (34 TU 9296) plaka sayılı Toyota Avensis marka, Hakkâri merkez
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1965 doğumlu Reşit DEMİREL isimli şahıs adına kayıtlı araç
ile seyir halinde iken araçta patlama meydana gelmesi nedeniyle aracın kullanılamaz hale
geldiği patlama esnasında olay yerinden geçmekte olan,

a- Taner AKARSU: Aslen Yozgat İli Çekerek İlçesi Kavak Bağlarbaşı nüfusuna
kayıtlı Musa ve Şükriye oğlu 1982 doğumlu İlimiz Kıran Mahallesi Sümbül Sokak bila sayılı
yerde ikamet eder. İlimiz Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak görev yapar.
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b- Kemal GEZER: Aslen Hakkâri Merkez Biçenek Köyü nüfusuna kayıtlı Sait ve
Feyruz oğlu 1958 doğumlu Kıran Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi arkası bila sayılı yerde
ikamet eden/İlimiz İl Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde şef olarak görev yapar.

İsimli (2) kişinin hafif şekilde yaralandıkları ve tedavilerinin ayakta yapılarak taburcu
oldukları, çevrede bulunan binalarda maddi hasar meydana geldiği, patlama sırasında yol
kenarında park halinde bulunan Hakkâri ti Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis
Memuru Ahmet BOZKURT'a ait 06 RGU 10 plaka sayılı Toyota Coralla marka araçta maddi
zarar meydana geldiği, gerekli tahkikat evrakları tanzim edilerek Cumhuriyet savcılığına
intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

Olay sırasında tek başına araçta bulunan Hacı DEMİR isimli şahıs, kendisinin 1994 -
2000 yıllan arasında Taşbaşı Köyünde Muhtarlık yaptığım, yaklaşık 1S yıldır da Geçici Köy
Koruculuğunu yaptığım, köyünde zaman zaman PKK terör örgütünün baskınlarına ve
saldılanna maruz kaldığım, 1994 yılında Geçici Köy Koruculuğu yapan öz amcası Hasan
DEMİR'in PKK terör örgütü tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatım
kaybettiğini, 1994 yılında köylerine gelen (2) PKK örgüt mensubunu yakalayarak Jandarmaya
teslim ettiğini, şahsına yönelik bugüne kadar bir saldın olmadığını, olay tarihten 15-20 gün
önce bir arkadaşının kendisini arayarak tarafına bir saldın yapılacağım söylediğini, 2,5 - 3 ay
önce Hakkâri İl Merkezinde gerçekleştirilen "TÜRK BAYRAĞINA SAYGİ" yürüyüşünde
öncülük yaptığım, Kuzey Irakta bulunan akrabalarının kendisini arayarak örgüt tarafından
bunu yanına bırakmayacakları şeklinde haber aldığını ifadesinde beyan etmiştir.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
15/07/2005 günü saat:07.45 sıralarında Hakkâri Merkezinde Hakkâri İli merkez

nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1965 doğumlu Reşit DEMİREL isimli şahıs adına kayıtlı
bulunan ve Hakkâri Merkez Bulak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Davut oğlu 1966 Çukurca
doğumlu halen İlimizde Geçici köy Koruculuğu yapan mağdur Hacı DEMİR
yönetimindeki (34 TU 9296) plakalı araçta, meydana gelen patlama neticesi araç sürücüsü
Hacı DEMİR isimli şahıslar hakkında istihbarı bilgi ile daha önceki tarihlerde meydana gelen
olaylara kanştıklanna dair Müdürlükleri arşiv kayıtlarında bilgi ve belge bulunmadığı,

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH.0621-11-
06/Ter.Olv.(426') (700) sayılı yazısında:

"Hacı DEMÎR: Hakkâri ili Merkez ilçe Taşbaşı köyünde GKK olarak görev
yapmaktadır. Köyün eski muhtarıdır. Reşit DEMİREL isimli şahıs hakkında herhangi bir bilgi
mevcut değildir."

Bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 gün ve İSTH:3590-912-06/Ter.
Olv.( 1245^(2085) sayılı yazısı ile Komisyonumuza gönderdiği. Hakkâri İl Jandarma Merkez
Komutanlığına 26.10.2005 günü teslim olan o bölgede faaliyette bulunan AGİT (K)
Abdulhafiz TAS isimli terör örgütü üyesi ile yapılan ön mülakatta: bu konu ile ilgili olarak;
Hacı DEMİR isimli geçici köy korucusunun aracına bomba koyma eylemini örgütün yaptığını,
Hacı DEMİR'in ajan olduğundan şüphelendiklerini ancak bu doğrultuda aldıklan bilgileri
netleştiremediklerinden, şahsı korkutma amacıyla el bombasını aracın altına bağlamak
suretiyle çekmeli tuzak kurduklarım söylediği belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Olayın mağduru Hacı DEMİR;
Komisyonumuzun Hakkari incelemeleri sırasında bizzat ifadesine başvurduğunda

Kendisinin lise mezunu olup, Taşbaşı Köyünde ikâmet ettiğini, köy korucu olduğunu,
aracındaki patlamanın 15.07.2005 günü sabah saat 08.00 gibi aracını 30 metre kadar hareket
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ettirdikten sonra gerçekleştiğini, araçta tek başına olup, arabasının paramparça olduğunu,
kulağında araz kaldığını, bombanın türünü bilmediğini, arabanın arka tarafına altına monte
edilmiş olup, sebebinin terör olduğunu kendisinin korucu ve devlet yanlısı olup 1994 yılında
PKK tarafından amcasının bir köy baskının da şehit edildiğini, kendisinin patlamadan daha
önce Hakkari'de Türk Bayrağına Saygı yürüyüşüne katıldığını, öncülük etmediğini ama
sıradan bir vatandaş olarak katıldığını, bombalama olayını üstlenen olmadığını ama
kendisinin yaptığı özel araştırmada PKK'nın yaptığını öğrendiğini,

Patlamadan önce kendisinin tehdit almadığını, dışarıdan bazı haberler falan geldiğini,
bir ara Abdurrahman isimli arkadaşının bir ara telefonla arandığını, tehdidin bu şekilde
yapıldığını, devlet yanlısı olan insanlar, bazı şeylere maruz kalabilirler falan dendiğini,

Terörün, Avrupa, Amerika, Kuzey Irak taraûndan beslendiğini, Onların iradesi ile
durabileceğini,kendi ellerinde olsa hemen bitirebileceklerini, ancak ellerinde olmayan bir şey
olduğunu,

Koruculuğun kalkmaması gerektiğini, faydalı olduğunu, bir çok insanın tek geçim
kaynağı olduğunu, eğer kalkarsa, maaştan ve sosyal hakları alınırsa, amaçsız ve başıboş
kalınacağını ve insanların bir kısmının teröre bulaşabileceğini,halkın çoğunun teröre ve onun
bazı isteklerine korku ve baskı nedeniyle destek verdiğini yoksa çoğunun gönüllü olmadığını,
şimdiki Validen halkın memnun olduğunu, daha önceki Valinin zamanın da güvenlik
kuvvetlerinin halka karşı daha sert olduğunu, 2 astsubayın şehit edildiği patlamanın PKK
tarafından üstlenildiğini bizzat Med TV'den ertesi gün işittiğini,

Kuzey Irakta Barzani yönetiminin hem PKK'ya hem de PKK'dan kaçanlara yardımcı
olduğunu, evlendirip, düğün masraflarını karşıladığını,

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT;
"...esasında örgütün de çok kontrol etmediği öz savunma kuvvetleri diye bazı

patlayıcı eğitimi almış gençler var, milis düzeyinde. Mesela, Hacı Demir'in patlaması, bu,
korucudur, bomba eylemine örgütün yaptığını, ajan olduğundan şüphelendiklerini, ancak bu
doğrultuda aldıkları bilgileri netleştiremediklerinden şahsı korkutma amacıyla, aracının altına
elbombası bağlanmak suretiyle, çekmeli tuzak kurdukları, polis bölgesinde.."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"YAŞAR AGDERE - Hacı Demir, eskiden koruculuk yapmış. Bu bayrak yürüyüşü

oldu Hakkâri'de. O yürüyüşte ön saflarda yer almış eski bir korucu. Onun için, tehdit
edildiğini de söylüyor, yani, daha önce, bu yürüyüş dolayısıyla tehdit aldığını da söylüyor;
fakat, kimden aldığını söylemedi. İşte Kuzey Irak'tan bunu tanıyan arkadaşları telefon açmış,
kendine dikkat et diye. Böyle bir bilgi ulaştı bize. Bu olayla ilgili olarak, yoldan geçen 2 kişi
de yaralandı, Hacı Demir'le beraber. Toyata Avensis marka bir araçta patlama oldu, araç
geçerken patlama oldu.

KOMİSYON UZMANI - Bunu örgütün yaptığını mı değerlendiriyorsunuz?
YAŞAR AĞDERE - Evet.
KOMİSYON UZMANI - Hiç şüphe yok bu konuda değil mi?
YAŞAR AĞDERE - Şimdi, 18 olayın bazılarını örgüt üstlenmiştir; yani, kendilerinin

yaptığını söylemişlerdi. Biz bunu istihbarat kaynaklarımızdan öğreniyoruz, üstlendiklerini.
Bazı olayları da üstlenmemiştir örgüt, yapmadığını söylemektedir; fakat, üstlenmediği
olayların birçoğu da inandırıcı değildir.

KOMİSYON UZMANI - Bunu üstlenmiş midir, bu olayı?
YAŞAR AĞDERE - Yok, bu olayla ilgili bir bilgi yok bizde. Bu olayı yaptık şeklinde

bir bilgi yok bizde."
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Milli İstihbarat Teşkilata Operasyon Daire Başkanı Ahmet ŞAHİN;
"Terör örgütünün ajan olduğundan şüphelendikleri Hacı Demir isimli geçici köy

korucusunun aracına bomba koyduklarını"
Belirtmişlerdir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
27.07.2005 tarih ve KMY-2005/0914 sayılı Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuar

Ekspertiz raporunda " Metal parçalan ve svap numuneleri üzerinde her hangi bir patlayıcı
madde kalıntısına rastlanmadığı",

01.08.2005 günlü bomba uzmanlarının raporunda "TATP türü bir patlayıcının
kullanılabileceğinin tahmin edildiği",

20.122005 tarih ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi irtibat raporunda " Patlayıcı ve anahtar sistemi tespit edilemediğinden gerçekleştiren
örgüt hakkında her hangi bir kanaate yanlamadığı belirtilmiştir.

Sonuç: Belirtilen eylemin, işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahsın eski muhtar
ve korucu olması, Türk bayrağına saygı yürüyüşüne öncülük etmesi, bu konuda tehdid
alması gibi hususlar dikkate alındığında PKK Terör örgütü tarafından işlenmiş
olabileceği değerlendirilmektedir.

2. OLAY: 2 Astsubayın Şehit Olduğu Araçta Patlama
29/07/2005 günü saat 12.25 sıralarında Hakkâri merkez Bulak Mahallesi İŞ

BANKASI arkası MNG kargo şubesi karşısında Hakkâri Merkez Bulak Mahallesi nüfusuna
kayıtlı Abdülmecit ve Hediye oğlu 1959 doğumlu Mehmet BAŞ isimli şahıs adına kayıtlı 34
TA 0245 plaka sayılı Toyota Coralla marka araçta bir patlama meydana geldiği, 34 TA 0245
plaka sayılı araç ile olay yerinde bulunan 06 TGM 58 plaka sayılı araçların yanmakta olduğu
ve ilk araçta ufak çaplı patlamaların meydana geldiği, aracın sol tarafında tahminen 10 metre
ileride bir şahsın yaralı olarak yerde yattığının görülmesi üzerine , ambulans ve itfaiyeye
haber verildiği, olay yerine gelen itfaiye yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdüğü
ve ambulans ile olay yerinde yaralı olarak bulunan;

a- Şevket KAYGISIZ : Ekrem ve Nuriye oğlu 1975 Kınkkale doğumlu Hakkâri Dağ
ve Komando Tugayında, Tugay kantininde görevli Astsubay ile,

b- Burhan BAYKAL: Mehmet ve Beriha oğlu 1975 Eskişehir doğumlu Hakkâri Dağ
ve Komando Tugayı Askeri Hastanesinde görevli Astsubayın, Askeri Hastaneye intikal
ettirildiği, her iki askerimizin de kurtarılamayarak şehit olduğu anlaşılmıştır.

Olay yerinde uzman personelce yapılan incelemede; 34 TA 0245 plaka sayılı aracın
şoför koltuğu altında bir patlamanın meydana geldiği, delinen depodan sızan yakıtın alev
alarak yangına sebebiyet verdiği ve araçta büyük çaplı hasarın meydana geldiği, araçtan
kopan parçaların çevrede bulunan işyeri ve binaların çatılanım kadar fırladığı, Orhan KAYA'ya
ait diğer 06 TGM 58 plaka sayılı otonun tamamen yanmış olduğu, çevrede bulunan bina, araç
ve işyerlerinin camlannın kinimiş olduğu maddi hasarın meydana geldiği tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak çevrede hasar gören bina, işyeri ile araç sahiplerinin ifadeleri
alınmış olup, hasar tespit çalışmaları yapılmıştır.

Yine olayla ilgili olarak çevrede şüpheli görülen Hakkâri merkez Bulak Mahallesi
nüfusuna kayıtlı Kemal ve Fatma oğlu 25.07.1977 doğumlu Faik BAŞ isimli şahıs ile
otoparkta görevli bulunan Merkez Otluca köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Hamahil oğlu
Hakkâri 1983 doğumlu İskan KAZANDIOGLU isimli şahıslar günün nöbetçi Cumhuriyet
savcısının yazılı talimatı ile gözaltına alınmış, şahıslara ait ev ve müştemilatlarında yine C.
savcısının 29.07.2005 tarih ve 1406/594 sayılı yazıya istinaden vermiş olduğu arama izni ile
gerekli arama işlemleri yapılmış, bahsi geçen şahıslann ev ve ikametlerinde herhangi bir suç
unsuruna rastlanılmamıştır.
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34 TA 0245 plaka sayılı Toyota Coralla marka araç sahibi Mehmet BAŞ'ın alınan
ifadesinde; işletmekte olduğu ticarethaneye 29.07.2005 günü gittiğini, ticarethanesinde 2
şahsın bulunduğunu, şahıslardan birini resmi üniformalı diğerinin sivil olduğunu, kendileri ile
tanıştığım, şahıslardan üniformalı olanının yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan maktuller
Astsubay Şevket KAYGISIZ ve Burhan BAYKAL olduğunu öğrendiğini, maktul Şevket
KAYGISIZ'ın misafir olan Burhan BAYKAL'ın Hakkâri İline yeni atandığını ve eşyasının
halen Hakkâri Ordu Evinde bulunduğunu, bu eşya için kendilerine depo ayarlamasını
istediklerini kendisinin de ticarethanesinde bulunan bir odayı depo olarak ayırdığını, daha
sonra kendi özel işlerini halletmek üzere yeğeni Sedat BAŞ ile birlikte Bağkur'a gittiğini,
saat: 11.59 sıralarında Cuma olması nedeni ile namaz kılmak üzere camiye gittiğini, namaza
başlayacağı sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu, namaz bitimi ticarethanesine doğru
gelirken ailesini dışarıda ağlar vaziyette gördüğünü, evinin yakınında bulunan otoparktan
duman yükseldiğini, otoparka gittiğinde kendisine ait yukarıda marka ve modeli belirtilen 34
TA 0245 plaka sayılı aracın yanmakta olduğunu gördüğünü, ayrıca maktullerden Şevket
KAYGISIZ'ın yeğeni olan Sedat BAŞ ile işlerinden dolayı samimi olduğunu, bu yüzden kendi
adına kayıtlı olan ve Sedat BAŞ'ın kullanmakta olduğu 34 TA 0245 plaka sayılı aracı Şevket
KAYGlSIZ'a sık sık verdiğini, daha doğrusu işlerini halletmek için verdiğini beyan etmiştir.

Olayla ilgili olarak 34 TA 0245 plaka sayılı aracı Maktul Şevket KAYGISIZ'a
kullanması için veren Sedat BAŞ isimli şahsın alınan ifadesinde; Maktul Şevket KAYGISIZ'ı
kendilerinin işletmekte olduğu dükkandan Tugay kantinine ait malzeme satın almaları nedeni
ile yaklaşık bir yıldır tanıdığını, 29.07.2005 günü saat: 09.20 sıralarında kendisini telefonla
aradığını, kendisine Tugay kantinine almak üzere yeşil haki renkli hırkalardan bulunup
bulunmadığım sorduğunu, kendisinin ise elinde yeteri kadar bulunmadığını sipariş vereceğini
ve Pazartesi günü eline geçeceğini söylemesi üzerine yanında bulunan ve yeni gelen arkadaşı
olan Burhan isimli Astsubayın eşyalan indirmek üzere hamal tutmasını ve kendisinin yaklaşık
yanm saat içerisinde dükkana geleceğini söyleyerek telefonu kapattığını ve kendisinin saat
10.10 sıralannda dükkana indiğinde Şevket KAYGISIZ ve arkadaşı Burhan isimli şahısla
birlikte babası ve amcası ile oturduğunu ve sohbet ettiğini yaklaşık bir buçuk saat kadar
oturduktan sonra kendisinin amcası Mehmet BAŞ'ın Bağkur'da kademe ilerlemesi işlemini
yapmak üzere dükkandan ayrıldığını, Bağkur'da işlemlerinin bitmediği için öğleden sonraya
kaldıklarım, bu arada Cuma namazının kılmak üzere Hacı Sait Camiine gittiklerini, namaz
sırasında bir patlama sesi duyduğunu Cuma namazı çıkışında amcası Mehmet BAŞ'ın oğlu
Mecit BAŞ kendisine doğru koştuğunu, arabalarda patlama meydana geldiğini, maktul Şevket
KAYGISIZ'ın öldüğünü, evdekilerin kendisinin de araçta bulunduğunu sanarak korktuklarını
söylediğini, dükkana uğrayarak ailesini sakinleştirdikten sonra olay yerine gittiğinde
itfaiyenin yangım söndürdüğünü, arabayı üç gün önce Maktul Astsubay Şevket KAYGISIZ'a
verdiğini beyan etmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan yukarıda açık kimlikleri yazılı Faik BAŞ ve
İskan KAZANDİOĞLU isimli şahısların alınan ifadelerinde susma haklarını kullanarak
Cumhuriyet savcılığında ifade vereceklerini beyan etmişler, olayla ilgili olarak hazırlanan
tahkikat evrakı ile birlikte şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş, şahıslar SERBEST
kalmışlardır. Emniyet Genel Müdürlüğüne göre anılan eylem, Güvenlik Güçlerine Yönelik
Bir Eylemdir.

Söz konusu olayla ilgili olarak; 03.08.2005 günü 155 polis imdat telefonuna yapılan
ihbarda 29.07.2005 günü saat: 12.25 sıralarında meydana gelen ve 2 astsubayın şehit edilmesi
olayı ile ilgisi olduğu ihbar edilen Kayhan SAKLI, Bayhan SAKLI, İsmet YILMAZ, Sait
DEMİR, İbrahim DEMİR isimli şahısların olayın içinde oldukları bildirilmesi üzerine ihbar
tutanağı gereği C. savcılığından alınan arama kararına istinaden,

a-Kavhan SAKLI: Hakkâri- Merkez Çaltıkuru Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin -
Cevahir oğlu Hakkâri 1975 doğumlu İlimiz Gazi Mah. Onaylar civan bila sayılı yerde ikamet
eder.
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b-Bavhan SAKLI: Hakkâri Merkez Çaltıkuru Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin -Cevahir
oğlu 1981 doğumlu İlimiz Pehlivan Man. İtfaiye arkası bila sayılı yerde ikamet eder.

c- İsmet YILMAZ: Hakkâri Merkez Ördekil nüfusuna kayıtlı Mehmet-Süni oğlu
Hakkâri 1979 doğumlu İlimiz Pehlivan Man. bila sayılı yerde ikamet eder.

d- Sait DEMİR: Hakkâri Merkez Biçer Mah. nüfusuna kayıtlı Abdurrahman- Sürmi
oğlu Çukurca 1982 doğumlu İlimiz Biçer Mah. Hisaş civan bila sayılı yerde ikamet eder.

e- İbrahim DEMİR: Hakkâri Merkez Biçer Mah. nüfusuna kayıtlı Abdurrahman- Sürmi
oğlu Çukurca 1982 doğumlu İlimiz Biçer Mah. Hisaş civan bila sayılı yerde ikamet eder.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada;
Sait DEMİR isimli şahısın ikametinde;
• Browning tipi 30 adet kısa 9 mm. çapında fişek,
• 1 adet şarjör,

50x40 cm. ebatında san-kırmızı- yeşil renklerden oluşan üzerinde Apo yazılı
bez parçası,

• San- kırmız-yeşil renklerden oluşan bez parçası,
• 3 adet Kadının Sesi dergisi,
• 2 adet özgür Halk Dergisi
• 2 adet Genç Bakış Dergisi

1 adet Abdullah ÖCALAN- Kürt Aşkı isimli kitap
• 1 adet Filite Guto Şaline- Salihe Kevirbıri isimli kitap
• 1 adet Vesta Özgür Halk Kültür Sanat özel eki isimli mecmua
• 1 adet 40x20 ebadlannda fotoğraf elde edilmiş,
Bayhan SAKLI isimli şahsın ikametinde;
• Siyah poşet içerisinde Elektrik kabloları, 1 adet koli bandı, 4 adet pense ve

çeşitli elektrik malzemeleri,
• 1 adet Türkcell sim kart
• 2 adet Telsim sim kart

2 adet CD elde edilmiş,
Kayhan SAKLI isimli şahsın ikametinde;
• 1 adet tahta Polis Jopu
• 1 adet sustalı tabir edilen bıçak
• 1 adet Samsung marka cep telefonu
• 1 adet özgür Halk isimli dergi elde edilmiş
İsmet YILMAZ isimli şahsın ikametinde;
• 38 adet CD incelenmek üzere muhafaza altına alınmış,
Aşağıda belirtilen suç ve suç aletleri dışındakiler şahıslara tutanak ile teslim

edilmiştir.
Kayhan SAKLI isimli şahsın ikametinde;
• 1 adet tahta Polis Jopu
• 1 adet sustalı tabir edilen bıçak
• 1 adet Samsung marka cep telefonu ve sim kartı
Bay han SAKLI isimli şahsın ikametinde;
• Siyah poşet içerisinde Elektrik kabloları, 1 adet koli bandı, 4 adet pense ve

çeşitli elektrik malzemeleri,
• 1 adet Türkcell sim kart
• 2 adet Telsim sim kart
Sait DEMİR isimli şahısın ikametinde;

Browning tipi 30 adet kısa 9 mm. çapında fişek,
• 1 adet şarjör,
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• 50x40 cm. ebadında san-kırmızı- yeşil renklerden oluşan üzerinde Apo yazılı
bez parçası,

• San- kırmız-yeşil renklerden oluşan bez parçası,
• 1 adet 40x20 ebadlannda fotoğraf
• 4 adet toplatma kararı çıkmış mecmua
• 1 adet cep telefonu ve sim kartı
Hazırlanan tahkikat evrakına ekli olarak, adı geçen şahıslar ile birlikte adli makamlara

sevk edilmiş, şahıslar serbest bırakılmışlardır.

14.08.2005 günü 155 polis imdat telefonunu arayan ve ismini vermeyen bir şahsın
yapmış olduğu ihbarda, bahse konu olayla ilgili olarak Burhan ÖLMEZ, Abdülhalik BOR,
Kenan ZEYDANOĞLU, Emin ASLAN, Selim ENGÎN isimli şahısların bu olayla ilgisi
olduğunun ihbar edilmesi üzerine gerekli çalışmalar yapılmış, ti Cumhuriyet Savcısından
alınan arama kararı ile,

a- Burhan ÖLMEZ: Hakkâri Merkez Kıran Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet- Hava
oğlu Çukurca 1973 doğumlu halen îlimiz Merzan Mahallesi Fırat Caddesi LUtfullah Bilgin
İlköğretim okulu arkası bila sayılı yerde ikamet eder.

b- Abdülhalik BOR: Şırnak Beytüşşebap Akarsu köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet- Hanı
oğlu 1974 Beytüşşebap doğumlu halen tlimiz Gazi Man. Kışla Cad. Hacı İsmail Bal Camii
karşısı bila sayılı yerde ikamet eder.

c- Kenan ZEYDANOĞLU: Hakkâri Merkez Biçer Mah. nüfusuna kayıtlı Selinu
Fatma oğlu Hakkâri 1981 doğumlu halen İlimiz Dağgöl Mah. Hakkâri Van yolu bayındırlık
kavşağı bila sayılı yerde ikamet eder.

d- Emin ASLAN : Van Başkale Ortayol nüfusuna kayıtlı Ahmet- Besi oğlu 1958
Beytüşebap doğumlu halen İlimiz Kıran Mah. Sümbül Cad. bila sayılı yerde ikamet eder.

e- Selim ENGİN ikametinde bulunamamış. (Bilahare C. savcılığımıza giderek ifade
vermiştir.)

Bu şahısların ikametlerinde yapılan aramada:
Abdülhalik BOR isimli şahsın ikametinde;
• 3 adet vhs video kaset
• 1 adet 04012300-39259 seri nolu Turcell sim kart
• 1 adet Simens C60 marka cep telefonu.
• 4 adet CD elde edilmiştir.
Emin ASLAN isimli şahsın ikametinde;
• 39 adet 9.19 mm. Çapmda fişek
• 1 adet 392 sayfalık "Bir Halkın Savunması" isimli Abdullah ÖCALAN resimli
bandrolsüz kitap,
Kenan ZEYDANOĞLU isimli şahsın ikametinde;
• 1 adet "Barışa Doğru 1 Roma Konuşmalar, Abdullah ÖCALAN isimli kitap,
• 1 adet "Sanat Edebiyatı ve Kürt Aydınlanması, Abdullah ÖCALAN" isimli kitap,
• 1 adet "Soza Pepulka- Çiraken Gerilla Aram Weje" isimli kitap
• 1 adet "Yüreğimi Dağlara Nakşettin Gurbetelli Ersöz" Aram yayınlan isimli kitap,
• 1 adet "Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru Cilt 1 Abdullah
ÖCALAN" isimli kitap,

1 adet "Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru Cilt 2 Abdullah
ÖCALAN" isimli kitap,

1 adet "Yolun Başında M.Sıddık YALÇIN Elbistan Yayınlan" isimli kitap,
• 1 adet Maxel marka siyah renkli üzerinde yazı olmayan disket,
• 1 adet Maxel marka siyah renkli üzerinde "resimlerle S.N.Hz." ibareleri
bulunan disket,
• 1 adet Nutsuma marka " Xelil Xemgin" ibaresi yazılı CD,
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elde edilmiştir.

Olayla ilgili olarak ikametlerinde arama yapılan yukarıda açık bilgileri yazılı bulunan
(Selim ENGİN hariç) diğer şüpheli şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat evraklan ile
birlikte C.Savcılığına intikal ettirilmiş, şahıslar serbest kalmıştır. Şahısların ikametlerinde elde
edilen " Barışa Doğru Bir Roma Konuşmaları", "Yüreğime Dağlara Nakşettim", "2 cilt Sümer
Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru" adlı kitaplarla "(39) adet MKE yapımı (9)
mm. fişek" Savcılığa intikal ettirilmiş, yukarıda cins ve miktarları belirtilen diğer eşyalar
şahısların kendilerine teslim edilmiştir.

Bu patlama olavı ile ilgili olarak yapılan araştırmada:
30.07.2005 tarihli saat: 20.00'deki ROJ TV.'nin Türkçe haberlerinde; "Hakkâri Şehir

Merkezinde meydana gelen ve 2 Komando Astsubayın öldüğü patlamalarda HPG şehir timleri
tarafından gerçekleştirildiği açıklandı" ibaresinin yer aldığı,

31.07.2005 tarihli Özgür Politika gazetesinin İNTERNET sayfasında
MHA/BEHDÎNAN başlıklı HPG basın ve irtibat merkezi (BİM) tarafından HPG eylemleri ile
ilgili yapılan açıklamada; "29 Temmuz 2005 tarihinde Hakkâri Şehir Merkezinde eylem
timlerimiz" tarafından 2 TSK subayının hedeflendiği bir eylem gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyet Caddesi Kayacan Sokakta gerçekleşen eylemde hedeflenen Hakkâri Dağ
Komando Tugayına bağlı 2 Subay eylem sonunda vurulmuştur. Eylemi gerçekleştiren timimiz
başarılı bir şekilde üstlenme alanlarımıza ulaşmıştır" şeklindeki olayı üstlenmesi görevli
memurlanmızca internet sitesinde tespit edilmiş, söz konusu sitedeki haberin çıktısı alınarak
tutanakla tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığına, TEMUH Dairesi Başkanlığına ve Van
Cumhuriyet Başsavcılığına konu yazı ile intikal ettirilmiştir.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
29/07/2005 günü saat 12.25 sıralarında Hakkâri Merkez Bulak Mahallesi İş Bankası

arkası MNG kargo şubesi karşısında Hakkâri Merkez Bulak Mahallesi nüfusuna kayıtlı
Abdülmecit oğlu 1959 doğumlu Mehmet BAŞ isimli şahıs adına kayıtlı (34 TA 0245)
plakalı Toyota Coralla marka araçta meydana gelen patlama neticesi Hakkâri Dağ ve
Komando Tugayında görevli, Ekrem oğlu 1975 Kırıkkale doğumlu Astsubay Şevket
KAYGISIZ ile aynı yerele görevli Mehmet oğlu 1975 Eskişehir doğumlu Astsubay Burhan
BAYKAL şehit olmuş; Patlama olayında araç sahibi Mehmet BAŞ ve Merkez Bulak
Mahallesi nüfusuna kayıtlı Murat oğlu 1979 doğumlu Sedat BAŞ isimli şahısların İl
Emniyet Müdürlüğünce patlama olayı ile ilgili mağdur olarak alınan ifadelerinde; Başlar
Gıda İsimli işyerinde çalıştıklarını beyan etmiş, şahıslar hakkında istihbari bilgi ile daha
önceki tarihlerde meydana gelen herhangi bir olaya karıştıklarına dair Müdürlükleri arşiv
kayıtlarında bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

08.11.2005 günü İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar neticesi Nöbetçi C. Savcısının
08.11.2005 tarih ve 17:40 saatli derkenar yazılı arama kararına istinaden ; İlimiz Yukarı Kıran
Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen Hamit KURT isimli şahsın ikametinde yapılan
aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış ancak adı geçen şahıs, patlayıcı
malzemelerin Hakkâri İline bağlı Armut Köyünde kendilerine ait ikametin bahçesinde
olduğunu, beraber gidildiğinde göstereceğini beyan etmesi üzerine bahse konu adrese yeniden
alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ile koordine kurularak oluşturulan
ekiplerle birlikte gidildiğinde, Hakkâri Merkeze bağlı Armut Köyünde şahsa ait ikametin
bahçesindeki kilerin içinde gömülü vaziyette yaklaşık;

- 7,350 kg ağırlığında (C-4) plastik patlayıcı,
-7 Adet Elektrikli Fünye (Patlayıcı malzeme hazırlanmasında kullanılan) ele

geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmıştır.
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Elde edilen patlayıcı madde ve fünyeler uzman ekip tarafından inceleme, tetkik ve
alınacak ekspertiz raporu sonrası imha edilmek amacıyla zapt edilmiştir.

Hamit Kurt'un 11.11.2005 tarihinde Hakkâri C.Savcısı Metin BEYHAN tarafından
alınan ifadesinde; "Süleyman KOÇ ile görüşmesinde Astsubayların şehit olduğu patlama
olayında patlayıcı maddelerin Süleyman KOÇ'un getirdiğini kendisine söylediğini, bir süre
önce Sine köprüsünde mayın yerleştirirken askerlerle girdiği silahlı çatışmada ölen Yusuf
YAŞAR'a da patlayıcı maddeyi Süleyman KOÇ'un verdiğini, astsubayların aracına patlayıcı
maddeyi Yusuf YASAR'ın kovarak patlattığını Süleyman KOÇ'un kendisine söylediğini,
ayrıca Kavaklı köyünde örgüt mensuplarının hazırladığı bomba düzeneklerini alarak şehir
merkezine getirdiğini Süleyman KOÇ bana söyledi." Şeklinde beyanı bulunmaktadır.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH : 0621-11-
06/TeT.O\\.(426) (700) sayılı yazısında;

"Mehmet BAŞ ve Sedat BAŞ: Hakkâri il merkezinde bulunan Başlar Gıda A.Ş.'nin
sahibi olmaları nedeniyle maddi durumları iyidir. Askeri birliklerin kantin, gıda ve giyim türü
malzeme ihtiyaçlarını karşıladıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılırlar. Siirt
ilinden gelerek Hakkâri iline yerleşmiş eski esnaflardandır. Mehmet BAŞ'ın oğlu Yılmaz BAŞ
geçmiş yıllarda terör örgütü tarafından kaçırılarak fidye karşılığında serbest bırakılacağı
bildirilmiş, fidye ödenmemesine rağmen kaçırılmasından bir hafta sonra serbest bırakılmıştır."
ifade edilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 gün ve İSTH:3590-912-06/Ter.
Olv.(1245)(2085) sayılı yazısı ile Komisyonumuza gönderdiği ve Hakkâri İl Jandarma Merkez
Komutanlığına 26.10.2005 günü teslim olan o bölgede faaliyette bulunan AGİT (K)
Abdulhafiz TAS isimli terör örgütü üyesi ön mülakatta; bu konu ile ilgili olarak;Mehmet BAŞ
isimli şahsında vergi vermeyi kabul etmediğinden aracının örgütün talimatıyla patlatıldığını ve
iki astsubayın şehit edildiğini, astsubayların şehit edilmesini gerçekleştiren işbirlikçinin kim
olduğu hakkında teferruatlı bilgisi olmadığını ancak eylemden sonra Mehmet BAŞ isimli
şahsın örgütle anlaştığını duyduğunu söylediği belirtilmiştir.

Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen patlama ile
ilgili olarak anılan eylemin şüphelileri Hakkâri İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma
Astsubayları Ali Kaya. Özcan İldeniz ve haber elemanı Veysel Ateş hakkında Van
Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili) 03.03.2006 gün ve
soruşturma NO:2005/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. iddianamede; İncelenen
olayın PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından üstlenilmesine ilişkin haberler, Almanya
İçişleri Bakanlığınca "Dernekler Yasasına Muhalefet, Terör örgütünün Propagandasını
Yapma" gerekçesiyle yasaklanan Mezopotamya Haber Ajansı (MHA)'nın
'www.mhanews.net' isimli internet sitesinde yer aldığı belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT, "...esasında örgütün de çok

kontrol etmediği öz savunma kuvvetleri diye bazı patlayıcı eğitimi almış gençler var, milis
düzey inde... Mehmet Baş isimli şahsın da vergi vermeyi kabul etmediğinden aracına bomba
konduğu..."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"KOMİSYON UZMANİ - Devam edelim; 2 astsubayın şehit edilmesi olayı, 29.7...
YAŞAR AĞDERE - 2 astsubayın şehit edilmesi olayı: Bir araçta patlama oluyor,

aracı astsubaylar -vatandaşın aracı- ödünç alıyorlar, ara sıra da kullanıyorlar bu aracı.
BAŞKAN - Kim kullanıyor?
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YAŞAR AĞDERE - Bu astsubaylar, şehit olan astsubaylar.
Bunu terör örgütü üstlenmiştir, bizim edindiğimiz bilgilerle, bu olayı

gerçekleştirdiğini. ROJ TV'de de bunun söylendiği şeklinde bir bilgimiz var. Bununla ilgili
çeşitli operasyonlar yapmışız, bazı şahısları gözaltına almışız, ihbarlar gelmiş.

BAŞKAN - Adnan Bey, Emniyet Müdürlüğünden bunun değerlendirmesi geldi
galiba, değil mi?

KOMİSYON UZMANI - Var.
YAŞAR AĞDERE - Biz bunlarla ilgili bütün bilgileri gönderdik, 1 600 sayfa evrak

gönderdik buraya.
KOMİSYON UZMANİ - Bu yazıların dışında son durum, son bir gelişme varsa,

onları da aktarırsanız...
YAŞAR AĞDERE - Hayır, onun haricinde başka bir gelişme yok, bu olayla ilgili yeni

bir gelişme yok.
BAŞKAN - Yani, bize gönderilen o bilgilerin dışında sizin bize söyleyecekleriniz

varsa, onları şey yapalım.
YAŞAR AĞDERE - Yeni bir şey yok bu olayla ilgili, yeni bir delil elde edemedik."

Milli İstihbarat Teşkilatı Operasyon Daire Başkanı Ahmet ŞAHİN;
"Mehmet Baş isimli şahsın da para vermeyi kabul etmemesi nedeniyle aracını

patlattıkları ve iki astsubayın şehit edildiğini"
Belirtmişlerdir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Van Jandarma Kriminal Dairesinin 17.08.2005 gün ve 2005/93 sayılı raporuna göre; el

yapısı patlayıcı madde düzeneğinde imha hakkı olarak RDX ve TNT ihtiva eden patlayıcı
madde kullanıldığı, harekete geçme şeklinin tespit edilemediği, aracın altına yerleştirilmiş
bombanın aracın kapısı açıldığı anda veya uzaktan komutalı (frekans kontrollü) olarak
harekete geçecek şekilde hazırlanmış olabileceği belirtilmiştir.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahısların asker
oluşları, ilgUi kişilerin ifade ve beyanları ve olayın PKK terör örgütü tarafından
Üstlenilmesi nedeniyle PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

3. OLAY: Hasan ÖZTUNÇ'un Evine Bomba Atılması
10/09/2005 günü saat:23.00 sıralarında Hakkâri Merkez Kıran Mah. Sümbül Sok. bila

sayılı yerde ikamet eden Hasan ÖZTUNÇ'a ait konuta bombalı saldın düzenlenmesi sonucu
bahse konu yerde maddi hasar meydana gelmiş, olay yerinde bomba imha uzmanı tarafından
yapılan incelemede evin dereye bakan arka bahçesine iki adet el bombası atıldığı, gerekli
dokümanlar ve patlayıcı maddenin arta kalan parçalan usulüne uygun olarak laboratuara
gönderilmek üzere alınmış, olayda herhangi bir can kaybı ve maddi hasar meydana
gelmemiştir. Haber merkezinin vermiş olduğu eşkale ve vatandaştan alınan istihbari bilgiler
neticesinde olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen siyah gömlekli mavi kot pantolonlu bir
şahsın olay yerinden kaçtığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda eşkale uyan Hakkâri
- Merkez- Cevizdibi Köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin - Şehristan oğlu 1980 Hakkâri doğumlu
Kinyas İNCİN isimli şahıs Bulak Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 16 sayılı evin
önünde yakalanmıştır.

Müşteki Hasan ÖZTUNÇ ifadesinde; Kendisinin 1986 yılından beri Köy Korucu Başı
ve devlet yanlısı olduğunu, 1995 yılında cezaevi arkasında bulunan evine aynı şekilde bombalı
saldın yapıldığını, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle
evine İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen Korucu Murat ENGİN ile birlikte
nöbet tuttuklarını, olay saatinde ailesi ve Murat ENGİN ile birlikte evinin bahçesinde yemek
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yediklerini, saat 23:00 sıralarında Korucu Murat ENGÎN ile birlikte evinin etrafını kontrol
etmek için bahçe kapısının yanına geldiklerinde evinin bahçesinde iki sefer patlama sesini
duyduğunu akabinde dere yatağına korucusu ile birlikte ateş ettiklerini, ancak kimseyi
görmediklerini, patlamadan dolayı bahçede bulunan meyve ağaçlarının tahrip olduğu ve
evinin camlarının kırıldığını, eylemin PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından
gerçekleştirildiğini eylemi yapan şahıs ya da şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan
etmiştir.

Müşteki Murat ENGİN ifadesinde; Kendisinin 1991 yılından beri Köy Korucusu
olduğunu, 2004 Kasım ayından beri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasan ÖZTUNÇ'un
ikametinde görevlendirildiğini, olay saati öncesinde Hasan ÖZTUNÇ ve ailesi ile birlikte evin
bahçesinde yemek yediklerini, saat 23:00 sıralarında Hasan OZKUNÇ ile birlikte evin etrafını
kontrol ettiklerini ve iki sefer patlama sesini duyduğunu akabinde dere yatağına ateş
ettiklerini, ancak kimseyi görmediklerini, eylemi yapan şahıs ya da şahıslardan davacı
ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Konu ile ilgili olarak günün Nöbetçi C.Savcısınıri 11.09.2005 gün ve 00.10 saatli
yazılı arama kararına istinaden, aşağıda adı geçen şahısların ikametlerinde gecikmesinde
sakınca bulunan hal bulunması sebebiyle olayın önemine binaen geceleyin bir defaya mahsus
olmak üzere yapılan aramada;

Yakalanan Hakkâri Merkez Cevizdibi Ky. nüfusuna kayıtlı halen ilimiz Kıran
Mahallesi 3 Nolu Sağlık Ocağı üstü bila sayılı yerde ikamet eden Hüseyin - Şehristan oğlu
1980 doğumlu Kinyas İNClN1 in belirtilen ikametinde herhangi bir suç ve suç unsuruna
rastlanılmamıştır.

Göz altına alınan Kinyas İNCİN isimli şahsın yakalandığı evin sahibi Hakkâri -
Merkez -Bulak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Faris - Şaziye oğlu 1930 doğumlu Ahmet BOR
isimli şahsa ait İlimiz Kıran Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 16 bila sayılı ikâmetinde
herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Göz altında alınan Kinyas İNCİN ' in olay anında bulunduğunu beyan ettiği Hakkâri -
Merkez - Cevizdibi Köyü nüfusuna kayıtlı Nebi - Sendika oğlu 1981 doğumlu İbrahim
İNCÎN'e ait İlimiz Merkez Bulak Mahallesi Gültekinler semti bila sayılı ikamette yapılan
aramada ise;

• 2 Adet özgür İnsan Savunması - Abdullah ÖCALAN - Çetin Yayınlan,
• 1 Adet Azad Nisa Yağmuru- Hamit GEYLANİ - Aram Yayınları isimli
kitaplar elde edilmiş, şahıs tarafımızdan göz altına alınmıştır. Ele geçen yayınlardan

özgür İnsan Savunması isimli kitapların Bingöl Sulh Ceza Mahkemesinin 08.08.2003 tarih ve
2003 / 399 Müt. Sayılı kararı ile yasaklandığı anlaşıldığından tahkikat evrakı ekinde
sunulmuş, diğer kitap ise toplatma karan bulunmadığından dolayı adı geçen şahsın kendisine
imza karşılığı teslim edilmiştir.

11.09.2005 günü olayla ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrakları şüpheliler ile birlikte
mevcutlu olarak gönderilmiş. Kinvas İNCİN ve İbrahim İNCİN isimli şahıslar
TUTUKLANMIŞLARDIR.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüsü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
Mağdur Hasan ÖZTUNÇ'un;
1- 13.08.1994 günü Hakkâri merkez Kıran Mahallesi bila sayılı yerde bulunan

evine el bombası atılmış, can kaybı olmayan olayda evde maddi hasar meydana
gelirken bu olayla ilgili olarak 07.09.1994 günü, sonradan kendiliğinden gelerek
teslim olup gözaltına alınan Hakkâri Merkez Ceylanlı köyü nüfusuna kayıtlı
Sidik oğlu 1976 Hakkâri doğumlu Abdurrahim EGE'nin Müdürlüklerince alınan
ifadesinde; olayı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan etmiş, 23.09.1994 günü sevk edildiği
Hakkâri C.Başsavcılığının 1994/560 Hz. sayısı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

2- Diyarbakır DGM C. Başsavcılığının 28.02.1997 gün ve 1996/3385 sayılı
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Kararı ile "Teşekkül Halinde Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapmak suçundan" 02.03.1997
tarihinde şahsın evinde yapılan arama neticesinde ruhsatsız (S) Adet Kaleşnikof marka silah,
ruhsatlı (1) adet Kaleşnıkof marka silah, (2) adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatlı
tabanca ve bunlara ait jarjör, (25) adet dolu fişek (1) adet nokia cep telefonu (1) Adet
Kubi marka silah, bu silahlara ait (18) Adet şarjör ve bu şarjörlere ait (1672) adet dolu fişek,
(3) gram afyon sakızı bulunan şahıs Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube
Müdürlüğünce yapılan sorgulaması neticesi 14.03.1997 günü çıkartıldığı Diyarbakır Devlet
Güvenlik Mahkemesince tutuklanmış, ancak söz konusu suçun Hakkâri C.
Başsavcılığının 23.02.2004 gün ve 2002/940 Hz. 2004/1 Erteleme Karan ile bireysel
silah bulundurma olarak kabulü nedeniyle İlimiz C.Başsavcılığınca şahıs hakkında "6136
sayılı yasaya muhalefet etmek suçundan" suç duyurusunda bulunulmuş, üzerine atılı suçun
4758 sayılı Kanun ile değişik 4616 sayılı kanun kapsamında kalması nedeniyle Kamu
Davası 02.03.2007 tarihine kadar ertelendiği,

Olay mağdurları Hasan ÖZTUNÇ ve Murat ENGİN isimli şahıslar hakkında istihbarı
bilgi ile yukarıda belirtilen olay haricinde herhangi bir olaya karıştığına dair Müdürlükleri
arşiv kayıtlarında başkaca bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, belirtilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH : 0621-11-
06/Ter.Olv.(426) (700) sayılı yazısında:

"Hasan ÖZTUNÇ: GKK olarak görev yapmaktadır. Kardeşi Fehmi ÖZTUNÇ halen
Adalet ve Kalkınma Partisi HAKKARİ Milletvekilidir. Devlet yanlısı, güvenilir ve bölgede
etkin bir kişidir. Jirki aşiretine mensuptur. Aşiret içerisinde etkin rolü vardır. Temmuz 1995
yılında velO Eylül 2005 tarihlerinde Hasan ÖZTUNÇ'un evine roketatarh ve bombalı saldın
düzenlenmiştir. Fehmi ÖZTUNÇ'un Milletvekili olması ve ÖZTUNÇ ailesinin terör örgütüne
destek vermemesinden dolayı örgütün hedefi durumuna gelmiştir. Murat ENGİN isimli şahıs
hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir." bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 gün ve İSTH:3590-912-06/Ter.
Olv.( 1245X2085) sayılı yazısı ile Komisyonumuza gönderdiği ve Hakkâri İl Jandarma Merkez
Komutanlığına 26.10.2005 günü teslim olan o bölgede faaliyette bulunan AGÎT (K)
Abdulhafiz TAS isimli terör örgütü üyesi ile yapılan ön mülakatta: bu konu ile ilgili olarak;
Hasan ÖZTUNÇ isimli şahıstan yüklü miktarda para istendiğini ancak vermeyi kabul etmediği
için evine korkutma amacıyla bomba artıklarını söylediği belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Olayın Mağduru Hasan ÖZTUNÇ;
Komisyonumuzun Hakkari'de yaptığı inceleme ve araştırmalar sırasında;
"Kendisinin 1955 doğumlu olup, Beytüşşebap Pirinçli Köyü nüfusuna kayıtlı olup

1972'den beri Hakkâri'de ikâmet ettiğini, 1986'dan beri gönüllü köy korucusu ve Jirki
aşiretine mensup olup, Hakkari'de 3-4 köyleri olduğunu, aşiretlerinden toplam olarak,
Hakkâri Merkezine bağlı olan 700-800 tane köy koruculan olduğunu, kalabalık olduğu için,
kesin nüfusunu söyleyemeyeceğini,

Hakkari Merkezdeki evinin hemen vilayetin arkasında, Dere vadisinde bulunduğunu,ön
duvan 4 metre yüksekliğinde çok güzel bir bahçesi olduğunu, misafirleri ile birlikte iken gece
saat 1 l 'e doğru misafirleri yolcu ettiğini,arkadaşıyla beraber evin köşesinde yani, daha evin
önünde iken sandalyelerin parçalarının üzerinden uçtuğunu, evin arkasına kaçtığında bir el
bombasının da oraya düştüğünü kendisi ve arkadaşının ateş ettiğini ancak karanlık olduğu için
hedef tutturamadığını, 1995'te de benzer bir saldınya uğradığını, o olaydan on beş gün sonra
Berçelan yaylasmdan Hakkâri istikametine eylem yapmaya gelen adamların bulunduğu arabayı
keşfettiklerini ve Kıran Mahallesinde silahlı çatışmada kendilerine ateş edildiğini, Suriyeli
Baujyen isimli bir teröristin yakalandığını, Baujyen'in ifadesi doğrultusunda Hakkâri Merkez
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komite, yani, PKK'ya yardım ve yataklık eden evler ve kişilerin yakalandığını, terör örgütüne
ait bütün silah, roket, merminin Bayköyünde mağarada ele geçtiğini, Hakkârili olan
yardımcılarla dışandakilerin içeride yattığını, 12 yıl ceza yediklerini, bu yeni çıkan yasalardan
faydalandıklarını ama birkaç yıl da yattıklarını, Suriyeli Hıristiyan9 m hâlâ içeride, daha başka
cezalardan dolayı Diyarbakır'da cezasını çektiğini,

Sadece Jirki aşiretinden 107 tane şehitleri olduğunu, terör tarafından 107 şehit
verdiklerini, topalı, ayağı kopuk, kör olan, özürlü olanlar hariç ve bunlara ait, her birinin
evinde yaklaşık 10 tane çocuğu hepsinin yetim kaldığını, önceki Vali'nin halktan kopuk,
şimdiki Vali Ayhan Bey'in çok iyi ve diyalog yanlısı olduğunu, halktan terör yanlısı
insanların askerin eşini çocuğunu çarşıda taşlarsa tabii ki onlardan alış veriş yapmalarının da
mümkün olmadığını, çarşı da bir bomba patlarsa askeri feda etmenin akıl işi olmadığını ama,
sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik varsa, tabiî ki komutanın göndereceğini,

Hakkâri'de şimdi askerlerin dışarıya, çarşıya, pazara da çıktığını, önceki ve şimdi ki
alay komutanlarının çok iyi insanlar olup halkla diyalog halinde bulunduklarını, bombalama
ile ilgili Van'da ve Hakkari'de C. Savcılıklarına ifade verdiğini,

PKK'ya göre sözde Kürdistan'ın dört ayağı, parçası olup birinin Türkiye'de Hakkari,
İkinci bölgenin İran olup, Esendere bölgesinden, ta Süleymaniye'ye kadar İran bölgesi, bir
de, Mardin Nusaybin'in Suriye ayağı olup, zaten Irak'ın da belli olduğunu hep bunu
konuştuklarını yani; Sözde Kürdistan'ın dört parçasının bunlar olduğunu, Ermenilerin de
bölgede hak iddia ettiklerini Hakkâri, Van, Erzurum, Kars, Yüksekova, Şemdinli'ye kadar
tapuları olup, Hakkari'den Ermenistan'a satranç turnuvasına giden öğrencilerin gözlemine
göre o tapularla birbirlerine satış yaptıklarını, mesela Hakkâri'nin mirlerin, beyliklerin
oturduğu bu kale var, işte, "mir burada oturuyordu, o bizimdi" dediklerini, hâlâ buraya
gelecekleri hayali içerisinde olduklarını, şimdi, Yezidilerle, Ermenilerle, Katoliklerle,
bunların hepsiyle Kürt adı altında, Kürt maskesi altında Türkiye ile mücadele ettiklerini,
Hakkari'den Yezidilerin, Başkale'den de orada yaşayan İsraillilerin gittiklerini,"

Hakkâri İUandarma Komutanı Erhan KUBAT;
"...örgütün de çok kontrol etmediği öz savunma kuvvetleri diye bazı patlayıcı eğitimi

almış gençler var, milis düzeyinde... Hasan Öztunç, yüklü miktarda para istendiğini ancak
kabul etmediğini, onun için korkutma nedeniyle bomba attıklarını,"

Milli İstihbarat Teşkilatı Operasyon Daire Başkanı Ahmet ŞAHİN;
"...Hasan Öztunç'dan yüklü miktarda para istendiğini; ancak, vermeyi kabul etmediği

için evine korkutmak amacıyla bomba attıklarını,"
Belirtmişlerdir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Bomba uzmanlarının 20.10.2005 günlü inceleme

raporunda; (2) el bombasının da Alman yapımı DM41 savunma tipi, Comp-B, basınç ve
parça tesirli, bombanın NATO standartlarında askeri amaçla üretildiği, patlamada
kullanılan bir el bombasına ait maşanın üzerinde HO TM 72 LOS FMP-5 harf ve rakam
gruplarının olduğu,

20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi İrtibat raporunda, (DM 41) El Bombası patladığı, patlayıcı olarak COMB- B tespit
edildiği,

11.10.2005 tarih ve KMY/2005/1244 sayılı Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı
Ekspertiz Raporunda, " El svaplarında atış artıklarına rastlanmadığı", belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2006 tarih ve sayılı B.05.1.EGM. 0.34.06.01
(132/1107) 06-972-52547 sayılı yazısında; "10.09.2005 tarih ve saat 23 :30 sıralarında
Hakkari ili, Kıran Mahallesi, Sümbül Sokak no:67 sayılı yerde bulunan, Korucu başı olarak
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görev yapmakta olan Hasan ÖZTUNÇ1 a ait evin bahçesinde patlama meydana gelmiş, olay
yerinde yapılan araştırmada 30x40 ve 40x50 çaplarında iki adet çukur oluştuğu görülmüş,
olay yerinde, birinci patlama merkezi ve çevresinde şarapnel parçalan, ikinci patlama
merkezinde ve çevresinde şarapnel parçaları ve 1 adet El bombası Maşası elde edilmiştir,
Patlama merkezi ve çevresinde elde edilen şarapnel parçalarının; Alman yapımı DM41
Savunma tipi el bombasına ait olduğu, söz konusu el bombasının dış gövdesinin Haki yeşil
renkte olup, Patlayıcı olarak 165 gr COMP-B ihtiva ettiği, olay yerinde elde edilen el bombası
maşası üzerinde HO TM 72 LOS FMP-5 harf ve rakam gurupları bulunan tespit edilmiştir.

Söz konusu el bombası maşası üzerinde kimlik tespit ve teşhisine elverişli herhangi bir
parmak izine rastlanılmadığı ilgili ekspertiz raporunda belirtilmiştir." biçiminde bilgi
verilmiştir.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahsın korucu
olması, devlet yanlısı olarak bilinmesi, ilgili kişilerin ifade ve beyanları ile kişi
hakkındaki kayıtlar, olayın şüphelilerinin tutuklanması nedeniyle PKK tarafından
gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

4. OLAY: Hacı ve Maaş ÖZDEMİR'e Ait Araçta Patlama
11/10/2005 günü saat:03.25 sıralarında Hakkâri merkez Bulak Mahallesi Özdemir

Sokak üzeri, özdemir Apartmanı önünde park halinde bulunan Hakkâri -Merkez - Gazi Man.
nüf. kayıtlı, Kökel -Fatma oğlu Hacı ÖZDEMİR adına kayıtlı 34 BV 8097 plaka sayılı
Wolksvagen Transporter marka gümüş renkli oto ile, Hakkari - Merkez - Gazi Mah. Nüf.
kayıtlı Kökel oğlu 1966 Hakkâri doğumlu Maaş ÖZDEMtR adına kayıtlı 06 AK 6250 plaka
sayılı Hyundai marka gri renkli otoların arasında meydana gelen patlamada her iki araç ve
sokak içerisinde bulunan işyerlerinin ve konutların camlarının kırılması suretiyle maddi hasar
meydana gelmiş, patlamadan dolayı herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır.

Müşteki Eyüp ÖZDEMİR ifadesinde; Özdemir Sokak üzerinde bulunan ikametine
şahsına ait olan 34 ZR 4300 plaka sayılı Toyota marka aracı ile saat 03:05 sıralarında
geldiğini, herhangi bir şüphe uyandıracak şahıs ya da aracın dikkatini çekmediğini, özdemir
apartmanı 7. katta bulunan ikametine gittikten yaklaşık 5 dakika sonra bir patlama sesi
duyduğunu, 1997 senesinde Tugay yolu üzerinde kurulu bulunan Otluca Hidro Elektrik
Santrali isimli firmalarına Bölücü Terör örgütü tarafından roketli ve silahlı saldırı yapıldığı
ve bundan dolayı maddi hasar meydana geldiğini, 1998 yılında ise yine aynı firmaya ikinci bir
şekilde roketli ve silahlı saldın yapıldığını, patlamayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Maaş ÖZDEMİR ifadesinde; Uykuda iken saat:03.25 sıralarında patlama sesi
ile uyandığını, patlama sonrası oluşan kalabalıkta şüphe uyandıracak herhangi bir şüpheli kişi
ya da kişileri görmediğini, yaklaşık 20 yıldır Hakkâri Belediyesinde görev yaptığını, 1997
yılında aile şirketi olan ve Tugay yolu üzerinde faaliyet gösteren Otluca Hidro Elektrik
Santrali isimli firmaların Bölücü Terör Örgütü tarafından roketli ve silahlı saldın yapıldığını
ve bundan dolayı maddi hasar meydana geldiğini, 1998 yılında ise yine aynı firmaya ikinci bir
şekilde roketli ve silahlı saldın yapıldığım, bu saldırıların neden ve kimler tarafından
yapıldığı konusunda ise terör örgütü tarafından yapıldığım duyduğunu ailelerinin çevreden
devlet yanlısı olarak bilindiğini tahminen böyle bir eylemin yapılmasının ailelerinin devlet
yanlısı olması olduğunu beyan ederek, patlamayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan
şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Müşteki Hacı ÖZDEMİR ifadesinde; Patlama sesi ile uyandığım, balkondan
baktığında kendinin ve kardeşinin araçlarının yandığım gördüğünü, aşağıya inerek binadaki
yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştıklarını, aile olarak Devlet yanlısı insanlar olduklannı,
aşiretleri olan Jirki Aşiretinin şimdiye kadar yasadışı terör örgütleri ile hiç ilişkisinin ve
faaliyetinin olmadığını, 1997 ve 1998 yıllarında iki sefer Tugay yolu üzerinde faaliyet
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gösteren Otluca Hidro Elektrik Santrali isimli firmalarına Bölücü Terör örgütü tarafından
roketli ve silahlı saldın yapıldığı ve bundan dolayı maddi hasar meydana geldiğini, bu
saldırıyı PKK/KONGRA-GEL isimli örgütünün yaptığını tahmin ettiklerini, bu patlama
olayının terör örgütü tarafından yapılmış olabileceğini, patlamayı gerçekleştiren şahıs ya da
şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Hacı ÖZDEMİR, Eyüp ÖZDEMİR ve Maaş ÖZDEMİR isimli şahıslar hakkında
istihbari bilgi ile yukarıda belirtilen olaylar harici daha önceki tarihlerde meydana gelen
herhangi bir olaya karıştıklarına dair Müdürlüğüleri arşiv kayıtlarında başkaca bilgi ve belge
bulunmadığı belirtilmiştir.

Hakkâri îl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
Olayın mağdurlarından olan Maaş ÖZDEMİR'in:
Van Emniyet Müdürlüğünce 13-14/06/1996 günleri PKK Terör Örgütüne yönelik

yapılan operasyonda "örgütün yayın organlarını bulundurmak ve bunların dağıtılmasında
görev almak" suçundan yakalanmış, 17.06.1996 günü sevk edildiği Van C. Başsavcılığının
1996/1618 Hz sayısına kayden serbest bırakıldığı anlaşılmıştır.

Hakkâri ti Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH : 0621-11-
06/Ter.Olv.(426Y(700^1 sayılı yazısında:

"Hacı ÖZDEMÎR, Eyüp ÖZDEMİR, Maaş ÖZDEMtR: îsmi geçen şahıslar kardeştir.
Hakkâri ti merkezinde özenir bilgisayar isimli işyerinin sahibidir." bilgisinin yer aldığı
gözlenmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 13.03.2006 gün ve tSTH:3590-912-06/Ter.
Oly.( 1245X2085) sayılı yazışı ile Komisyonumuza gönderdiği ve Hakkâri İl Jandarma Merkez
Komutanlığına 26.10.2005 günü teslim olan o bölgede faaliyette bulunan AG T 0 0
Abdulhafiz TAS isimli terör örgütü üvesi ile yapılan mülakatta: bu konu ile ilgili olarak; Hacı
ÖZDEMtR isimli şahsın örgüt mensupları ile para pazarlığı yaparak kendilerini oyalamaya
çalıştığından araçlarına eylem yapıldığını, bütün bu eylemleri Suriyeli Halil (K)'un organize
ettiği işbirlikçiler aracılığı ile yaptırdığını, cep telefonlu bomba düzeneğini kendisinin
hazırlayarak işbirlikçilere teslim ettiğini, söz konusu eylemleri gerçekleştiren işbirlikçilerin
Hakkâri ve Van merkezinde ikamet eden kavaklı köyü nüfusuna kayıtlı şahıslar olduğunu
duyduğunu, ancak kendisinin ağırlıklı olarak Bestler- Dereler ve Beytüşşebap kırsalında
kaldığından bu işbirlikçilerin kim olduklarını bilmediğini, patlamalar sayesinde şehir
merkezinden çok miktarda para toplandığını, paraların Dolar olarak 2 çanta içerisinde Ape
Hüseyin (K) Kadri ÇELİK'e gönderdiklerini söylediği belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;

Olayın Mağdurlarından Hacı ÖZDEMİR;
Komisyonumuzun Hakkari'deki inceleme ve araştırmaları sırasında;
Hakkari-1962 doğumlu olup Enerji Bakanlığı ve Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait olup

özelleştirmeden işletmeciliğini aldığı hidroeliktrik santralini çalıştırdığını,
10.10.2005' tarihinde gece saat 03.11 'de kendisi ve kardeşinin arabası arasına konulan

C-4 tipi patlayıcı düzeneğinin patladığını, kendilerinin hiç kimseye kötülük ve zararları
dokunmadığını, Jirki Aşiretinden olup, korucu olmadıklarım, bunun bir terör olayı olduğunu,
PKK veya başka bir oluşum tarafından yapılıp yapılmadığını net olarak bilmediğini, Hakkâri
ve yöresini karıştırmaya çalışan gizli güçlerin mevcut olduğu kanısında olduklarını, ama, kim
kimin hesabına, kim nerede çalışıyor, onu bilemediklerini, PKK'nın kendilerinden herhangi
bir haraç istemediğini, Geçmişte de işletmekte olduğu hidroelektrik santralinin de PKK

-tajaiindan~iki-kez-1997-ve-1998'de bombalandığını, bunu Med TV şimdiki adı Roj TV olan
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televizyon kanalından öğrendiklerini, olayın olduğu yerin evlerinin önü olduğunu, ana
caddede ve merkezde bulunduğunu,

Olayın Mağdurlarından Maaş ÖZDEMİR;
Komisyonumuzun Hakkari'deki inceleme ve araştırmaları sırasında;
Hakkârili olup Hakkâri Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığını, Hacı

ÖZDEMİR'İN kendi ağabeyi olduğunu, patlamanın, saat 3.15 gibi gerçekleştiğini, kendilerine
Emniyet Müdürlüğü tararından da herhangi bir bilgi verilmediğini, aile içerisinde kendi aile
meclislerini bu konuyla ilgili olarak topladıklarını, epeyce konuştuklarını fakat bunu
yapabilecek kötü bir muhatap bulamadıklarını, bunun bir terörist saldın olup
kınadıklannı,eylemin ailesine karşı yapıldığım, daha önce bir tehdit veya haraç isteme gibi bir
şeye muhatap olmadıklarını, bombanın yan yana iki aracın araşma konulduğunu, minibüsün
alt ön kısmına konulduğunu,

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT;
"...Hacı özdemir adlı şahsın para pazarlığı yaparak kendilerini oyalamaya

çalıştığından aracına eylem yapıldığı şeklinde ifadeleri var Abdülhafiz Taş'in."

Milli İstihbarat Teşkilatı Operasyon Daire Başkanı Ahmet ŞAHİN;
"...Terör örgütünün, Hacı özdemir isimli şahsın da örgüt mensuplarıyla para pazarlığı

yaparak kendilerini oyalamaya çalıştığından aracına eylem yaptıklarını" belirtmiştir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
12.12.2005 gün ve 2005/68 sayılı Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığının Van

Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben düzenlediği fezlekede; Olay yerine 3,5 metre uzaklıkta
bulunan cep telefonunun incelenmesinde, patlamanın etkisiyle parçalandığı ve üzerinde
yanma, kavrulma ve is emarelerinin olduğu, bu tür telefonların bombalarda uzaktan kumandalı
anahtar sistemi olarak kullanıldığı ve bu nedenle dışarıdan müdahale ile patlatılan bombanın
uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı, anahtar sistemli olabileceği belirtilmiştir.

Van C. Başsavcılığının 2005/857 hz. sayılı dosyası içerisinde bulunan Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü Parmak İzi Laboratuar Büro Amirliğine ait Expertiz Raporunda elde
edilen parçalarda parmak izine rastlanmadığı, Kriminal Polis laboratuarı raporlarında cep
telefonu parçaları ve diğer bulgular üzerinde herhangi bir patlayıcı madde kalıntısına
rastlanmadığı, Bomba Uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2005 tarihli İnceleme Raporunda ise
patlamada patlayıcı kalıntısı elde edilemese de böyle bir patlamanın söz konusu araca
dışarıdan bir müdahale ile yapılmış olduğu, olayın oluş şekli itibari ile de uzaktan kumandalı
veya zaman ayarlı bir anahtar sistemi kullanmış olabileceği belirtilmektedir.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahısların
işyerlerine daha önceden de PKK tarafından saldınlması, devlet yanlısı olmaları,
yürüttükleri işler, ilgili kişilerin ifade ve beyanları, haklarındaki kayıtlar dikkate
alındığında, PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

n- YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY: İlçe Emniyet Müdürlüğü Önündeki Çöp Tenekesinde Patlama
29/07/2005 günü saat 00:35 sıralarında kimliği meçhul kişi veya kişilerce Yeni

Mahalle Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Müdürlüğü Lojmanları karşısındaki Milli Eğitim
Müdürlüğü Lojmanlarının bahçesindeki metal çöp tenekesine bırakılan cinsi ve özellikleri
tespit edilemeyen patlayıcı maddenin patlaması sonucunda; Emniyet Lokal girişinde
(Lojmanlar) görevli (82 84) kod no lu nöbetçi 201464 Sicil sayılı Polis Memuru Osman
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YENtPINAR sol bacağından hafif bir şekilde yaralanmış, Emniyet Müdürlüğü lojmanian ile
Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanlarında maddi-hasar meydana gelmiştir.

Bahse konu patlama olayını gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin
kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmadığı, olayla ilgili hazırlanan tahkikat
evrakı Yüksekova C.Başsavcıhğına 2005/1727 Hz. Sayısına kayden gönderildiği, Emniyet
Genel Müdürlüğünce olayın, Güvenlik Kuvvetlerine Yönelik Bir Eylem olduğu, belirtilmiştir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 04.01.2006 tarih ve Soruşturma no . 2005/1727. Karar
no: 2006/4 sayılı fezlekesinde. "Eylemin işleniş şekli, olayda kullanılan silahın türü, seçilen
hedef ve olayın gerçekleştirildiği yer göz önüne alındığında eylemin terör eylemi niteliğinde
olduğu" belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un Komisyonumuza
verdisi ifade sırasında sunduğu bilgi notunda: terör örgütünün bu olayı Mezopotamya Haber
Ajansının internet sitesinde üstlendiği belirtilmektedir.

Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana selen patlama ile
ilgili olarak : anılan eylemin şüphelileri Hakkâri îl Jandarma Komutanlığında görevli
Jandarma Astsubayları Ali Kaya, özcan İldeniz ve haber elemanı Veysel Ateş hakkında Van
Cumhuriyet BassavcılıSı'nca (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili') 03.03.2006 gün ve
soruşturma NQ:2005/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. iddianamede: incelenen
eylemin PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından üstlenilmesine ilişkin haberlerin,
Almanya İçişleri Bakanlığınca "Dernekler Yasasına Muhalefet, Terör Örgütünün
Propagandasını Yapma" gerekçesiyle yasaklanan Mezopotamya Haber Ajansı (MHA)'nın
'www.mhanews.net' isimli internet sitesinde yer aldığı dile getirilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
"BAŞKAN - Bu olayla ilgili olarak, 29.7.2005'teki Yüksekova Merkez ilçe Emniyet

Müdürlüğünde çöp tenekesinde patlama... Hatırlıyor musunuz?
ERGİN İŞLER - Hatırlıyorum, oradaydım. Arkadaşlarla birlikteydim. Saat gece yarım

civarında, ben de kendi rütbelilerimle beraber, nöbetçi heyetiyle beraber lokalde oturuyordum.
BAŞKAN - Ne patlamasıydı, çeşit olarak?
ERGİN İŞLER - Bu, parça tesirli, C-4 ağırlıklı bir düzenekti sayın milletvekilim.
BAŞKAN - Terör örgütü patlayıcı olarak neler kullanıyor? Mayın, bomba, C-4...
ERGİN İŞLER - C-4 ve A-4 kullanıyor efendim daha ziyade.
BAŞKAN - Buradaki de C-4 diyorsunuz.
ERGİN İŞLER-Evet.
BAŞKAN- Faili meçhul.
ERGİN İŞLER - Doğrudur efendim." biçiminde beyanda bulunmuştur.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Olay yeri inceleme raporunda; menşei belli olmayın el yapımı bomba olduğu,
20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi

Merkezi İrtibat raporunda; elektronik masa saatli anahtar sistemi olduğu, patlayıcı madde
tespit edilemediği ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saatinin daha
önce bu bölgede meydana gelen bomba olaylarında, PKK ( KONGRA-GEL) terör örgütü
tarafından kullanıldığından eylemin bu örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği
değerlendirilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarının 24.08.2005 gün
ve KMY-2005/98Ö sayılı Expertiz Raporunda;yapılan test ve incelemeler neticesinde, söz
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konusu bulgular üzerinde herhangi bir patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilmiştir.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, hedefin kamu kuruluşu olması, ilgili
kişilerin ifade ve beyanları ve olayın PKK terör örgütü tarafından üstlenilmesi
nedeniyle PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

2. OLAY: Akarsu İş Merkezinde Patlama
31/08/2005 günü saat 22:50 sıralarında kimliği meçhul kişi veya kişilerce İpek

Mahallesi Stadyum yanı Akarsu İş Merkezi önü merdiven altına bırakılan el yapımı basınç
etkili patlayıcı maddenin patlaması sonucunda; tsmet AKARSU ve Nevzat AKARSU isimli
şahıslara ait Şahin Petrol Ltd. Şt. isimli iş yerinde ve Akarsu tş Merkezinin karşısında park
halinde bulunan Salih KAVAL isimli şahsa ait 30 HC 275 plaka sayılı Renault Kango marka
otonun arka bagaj canımda maddi hasar meydana gelmiş, olay neticesinde ölen ya da
yaralanan olmamıştır.

Müştekiler İsmet ve Nevzat AKARSU ile Salih KAVAL ifadelerinde; patlamanın
kimler tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediklerini belirttikleri görülmüş, davacı
veva sikavetci olup olmadıkları konusunda ise bir beyanlarına rastlanmamıştır.

Bahse konu patlama olayını gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin
kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmamış, olayla ilgili hazırlanan tahkikat
evrakı Yüksekova C.Başsavcıhğına 2005/1988 Hz. Sayısına kayden gönderilmiştir.

Hakkâri ti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
Olayın mağdurlarından olan Salih KAVAL'm;
1-Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü 75 .Yıl Polis Merkezince darp olayına

karışmasından dolayı 2001 yılında Suç No:2001/22 sayısına kayden sevk edildiği
Yüksekova C.Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır.

2- Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü 75.Yıl Polis Merkezince 2001 yılında 6136
Sayılı Kanuna Muhalefet etmek suçundan sevk edildiği Yüksekova C.Başsavcılığının
2001/237 Hz. ve 2001/42 D.İş kararına kayden serbest bırakıldığı,

Olayın mağdurları Nevzat AKARSU, İsmet AKARSU ve Salih KAVAL isimli
şahıslar hakkında isnhbari bilgi ile yukarıda belirtilen olaylar harici daha önceki tarihlerde
meydana gelen herhangi bir olaya karıştıklarına dair Müdürlükleri arşiv kayıtlarında başkaca
bir bilgi ve belge bulunmadığı, belirtilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Olv.(426'l (7001 savılı yazısında:

"Hakkâri ili Yüksekova ilçe merkezinde bulunan Akarsu İş Merkezi önüne 31 Ağustos
2005 tarihinde bırakılan bombanın patlaması sonucu zarar gören tsmet AKARSU ve Nevzat
AKARSU ile Salih KAVAL isimli şahıslar hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir." bilgisine
yer verilmiştir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 04.01.2006 tarih ve Soruşturma no . 2005/1998. Karar
no: 2006/3 savılı fezlekesinde.

"Suçun işleniş şekli ve evrak kapsamı incelendiğinde terör örgütü tarafından işlendiği"
belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE,
"BAŞKAN - Evet, başka Adnan Bey...
KOMİSYON UZMANİ - Şu Akarsu İş Merkezinde bir patlama var, Yüksekova'da.
YAŞAR AĞDERE - Evet.
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KOMİSYON UZMANI - Bir petrol şirketi sahibine de yönelik olabilir deniyor. O
konuda gelişme var mıdır?

YAŞAR AĞDERE - Akarsu tş Merkezinde o merdiven altında bir bomba patladı;
ama, bununla ilgili olarak, yani, nedeni konusunda bir şey elde edemedik.

İsmet Akarsu, Nevzat Akarsu isimli şahıslara ait. Şahin Petrol Limited Şirketinin
sahibi bunlar. Orada bir merdivenin altında patladı bomba. Yapılan incelemede elde edilen
bulgular, Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla Diyarbakır Polis Laboratuvanna gönderilmiş,
patlayıcının cinsiyle ilgili olarak bir bilgi edinememişiz, bir şey elde edilememiş."

Yttksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER ;
"BAŞKAN - Bir de sekizinci ayda var, 31 inde. Akarsu İş Merkezinde patlama...

ERGİN ÎŞLER - Evet sayın milletvekilim. Orada da ben oradaydım. Olay yerine
gittim. Orada da, bu olayın da yine biz failine ulaşamadık. Orada kullanılan da, yine, terör
örgütünün kullanmış olduğu muhtevayı içeren, aynı özellikleri taşıyan patlayıcıdan
oluşuyordu efendim."

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ;
"KOMİSYON UZMANI (Mülkiye Başmüfettişi) - Akarsu iş merkezinde bir patlama

meydana geliyor. O konuyu kısaca açıklar mısınız Sayın Başkan?
M. SALİH YILDIZ - Akarsu iş merkezindeki patlamayı ben evimde duydum.

Sonradan oraya gittik, geçmiş olsun dedik; ama, orada bir araca konulmuş, yani uzaktan bir
araca konulan bir bomba.

KOMİSYON UZMANI - Kime karşı?
M.SALİH YILDIZ - Yani, orada, artık, dediğim gibi, Yüksekova'da konulan

bombaların hepsi sivillere yönelik konuldu. Yalnız sivilleri kaosa, kargaşaya çekip, böyle her
tarafa karşı bir güvensizlik yaratma, güvensizlik nereden geliyor, bu kimdir, ne yapıyor, neyin
nesidir, kafaları karıştırıp, karşı tarafın gibi psikolojik... Akarsu iş merkezini böyle bir durum
olarak görüyorum. Böyle bir değerlendirme olarak görüyorum. Sanki işte bir şeyleri yavaş
yavaş tırmandıralım, bir yerden başlayalım... Çünkü, bir bakıyorsun, uzatmaların bulunduğu
bir lojmanın önüne konuyor, bir bakıyorsun ki, yani halktan, esnaftan, gerçekten, bir insanın
işyeri önüne konuluyor.

BAŞKAN - Başkanım, sorulmak istenen; şu koydu diyebileceğiniz bir kanaatiniz var
mı?

M.SALİH YILDIZ - Ben ona derin devlet diyorum. Şu anda bölgede plan olayların
yüzde 100'ü olmasa bile yüzde 80'ini derin devlet yayıyor.

BAŞKAN - PKK bir şey yapmıyor mu?
M. SALİH YILDIZ - Ona bir şey diyemiyorum; çünkü, Yüksekova'da yapılanların

yöntem açışından, durum açısından... Şimdi, onlar üsleniyorlar, söylüyorlar, hemen
açıklıyorlar hatta emniyet müdürünün bile açıklamalarına bakıldığı zaman, onlar açık ve net
söylüyorlar; ama, bu son olaylarda..."

Mağdurlardan Salih KAVAL'in kardeşi Seyfettin KAVAL;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
Akarsu İş Merkezindeki patlama olayı hakkında bir bilgisinin olmadığını, evlerinde

oturur iken patlama sesi duyduğunu, gece saat 10.30-11.00 arası patlamanın gerçekleştiğini,
patlamadan önce tehdit falan almadıklarını, kimin yaptığı konusunda bilgilerinin olmadığını,"

Akarsu İş Merkezinde Şahin Petrol Ltd. Şti. yetkisi Seran AKARSU;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
Liseyi yeni bitirdiğini, amcası Ömer Akarsu'nun yanında çalıştığını, olay'ın akşam
'.30 ile 10.00 sıralarında gerçekleştiğini, birden bire bir patlama sesi geldiğini, 2-3
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dakika geçmeden hemen polislerin de geldiğini, îsmet ile Nevzat'ı istediklerini ve ifadelerini
aldıklarını, onların da kesinlikle kendisinden farklı bir şey bileceklerini zannetmediğini, daha
önce telefon ya da herhangi bir uyarı almadıklarını, kimin yaptığı konusunu tahmin
edemediklerini düşmanlarının ve şüphelenecekleri hiç kimse olmadığım,

Belirtir biçimde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün 05.09.2005 gün ve Suç No:9 sayılı

Hakkâri Emniyet Müdürlüğüne yazdığı yazıda; "1 adet el yapımı basınç etkili bomba
olduğu, ayrıca 21.09.2005 gün ve KMY-2005/1179 sayılı Diyarbakır Kriminal Polis
Laboratuarı Ekspertiz Raporunda, "Plastik kapak ile toprak ve taş parçalan üzerinde her
hangi bir patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı" belirtilmiştir.

20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi. İrtibat raporunda da; "Patlayıcı ve anahtar sistemi tespit edilemediğinden
gerçekleştiren örgüt hakkında herhangi bir kanaate yanlamadığı" vurgulanmıştır.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı yer ve şahısların
durumu, örgüte müzahir oldukarına dair resmi bir kaydın bulunmaması hususları
dikkate alındığında PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

3. OLAY : Van Erciş Otobüs Firmasına Ait Araçta Patlama
02/09/2005 günü saat 01:00 sıralarında kimliği meçhul kişi veya kişilerce Yüksekova

İlçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halinde bulunan Van Erciş Seyahat Firmasına ait
34 AV 2054 plaka sayılı Setra marka otobüsün sağ arka tekerleğinin altına konulan 1 adet el
yapımı zaman ayarlı basınç etkili bombanın patlaması sonucu; otobüsün arka kısmında ve
olay mahallinde bulunan Baskın İletişim, Kaya Fırıncılık, Çakır Gıda Manavı ile yine aynı
binanın 2. katında bulunan Genç Erkek Kuaförü ve Van Erciş Seyahat firmasına ait yazıhane,
Best Van Tur yazıhanesinde, Tutan İş Merkezi, Özkesici Kuyumculuk, Kardeşler Elektronik
isimli iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Olay neticesinde ölen ya da yaralanan
olmamıştır.

Olayla ilgili olarak ifadelerine baş vurulan mağdurlar; Seyithan ÇELEBİ, Nizamettin
ÇELEBİ, Cem TAYIZ, İbrahim KAYA, Nedim TAŞ, Abdurahman DEMİREL, Vefa
BASKIN, Mahmut ÇAKIR, Mustafa TUTAN, Mahkum ÖZKESİCİ isimli şahıslar patlama
olayının kim ya da kimler tarafından ne için gerçekleştirildiğini bilmediklerini belirttikleri
görülmüş, davacı veya şikayetçi olup olmadıkları konusunda ise bir beyanlarına
rastlanmamıştır.

Bahse konu patlama olayım gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin
kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmadığı, olayla ilgili hazırlanan tahkikat
evrakının Yüksekova C.Başsavcılığına 2005/1991 Hz. Sayısına kayden gönderildiği,

Emniyet Genel Müdürlüğünce, olayın Abdullah ÖCALAN ile Gemlik İlçesine görüşe
gitmek isteyenlere araç verilmediği için yapılmış olabileceği değerlendirilmiştir.

Hakkâri İl Emniyet MüdûrlüSfl tarafından yapılan arşiv tetkikinde;
Adı geçen şahıslar hakkında istihbari bilgi ile daha önceki tarihlerde meydana gelen

herhangi bir olaya karıştıklarına dair Müdürlükleri arşiv kayıtlarında başkaca bir bilgi ve
belge bulunmadığı ancak; olay mağdurlarından Best Van Tur yazıhanesi sahibi Abdurrahman
DEMİREL'in;1986 yılı Şubat ayının muhtelif günlerinde "İran'dan İllegal yollarla Türkiye'
ye giriş yapmak ve maddi menfaat karşılığında Ülkemize İran'dan İllegal olarak giriş
yapan İran Uyruklu şahıslan Ülkemizde istedikleri yere kadar gitmelerine yardımcı
olmak" suçlarından Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca yakalanıp Yüksekova C.
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Başsavcılığına sevk edildiği arşiv tetkikinden anlaşılmış olup şahıs hakkında İstihbarı
nitelikli bilgi bulunmadığı belirtilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Olv.f426'> (7001 sayılı yazısında:

"Yüksekova Merkez, Van Erciş otobüs firmasına ait otobüsün alüna bomba konulması ile
ilgili olarak; firma sahibi Seyithan ÇELEBİ ve diğer şahıslar hakkında herhangi bir bilgi mevcut
değildir." ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen patlama ile
ilgili olarak : anılan eylemin şüphelileri Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli
Jandarma Astsubayları Ali Kava, özcan İldeniz ve haber elemanı Veysel Ateş hakkında Van
Cumhuriyet Bassavcılıgı'nca (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkilrt 03.03.2006 gün ve
soruşturma NO:2005/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. iddianamede:

02.09.2005 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi Van Erciş
İtimat yazıhanesi önünde patlayan bomba olayı ile ilgili patlayıcı madde tespit edilemediği
ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha önce bu bölgede
meydana gelen bomba olaylarında PKK terör örgütü olaylarında kullanıldığından bu
eyleminde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ileri sürülmektedir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;

Van Erciş Otobüs Firması İşletmecisi Taner BASKIN özetle;
"1972 Yüksekova doğumlu olduğunu, yaklaşık 6 yıldır Van'da ikamet ettiğini, turizm

ve ulaşımla ilgili değişik sektörlerde sürekli çalıştığım, Van Erciş İtimat Firmasının ortağı
olduğunu,

Bomba patlayan otobüsüyle ilgili herhangi bir protokol imzalamadığını veya kimseden
para almadığını, otobüsün kiralanması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını, altında
bomba patlayan aracın zaten İstanbul istikametine gidecek olduğunu, patlamaya bir anlam
veremediğini,

Yüksekova'dan Mudanya'ya bir siyasi partiye mensup grubun gideceği günden bir ya
da iki gün önce İstanbul'a gidecek olan konu ile ilgisiz otobüslerinin bombalandığını,
bombalama olayından da bir iki gün önce telefon geldiğini, Gevaş* taki bir askeri birlikten
olduğunu belirten birinin, yol tedbiriyle ilgili "-hangi aracı vereceksiniz, nereye
vereceksiniz?" dediğini, bu görüşmede "-araba vermeyin oraya" gibi bir şeyler söylediğini, o
kişiye telefonda tanımadığı birine herhangi bir bilgi veremeyeceği cevabını verdiğini, elinde
yeterli araç olmadığından araç vermediğini, otobüslerinin bazen bu şekilde istendiğini ancak
şirkete ortak olduğundan beri bu taleplere olumsuz yanıt verdiğini,

Arayan kişinin Gevaş'taki bir askerî birlikten aradığım söylediğini ancak aranan
numaranın gözükmediğini, arabanın verilip verilmeyeceğini soranla, araba vermeyin diyen
kişilerin aynı olduğunu tahmin ettiğini,

Otobüs vermediği halde vermiş gibi kabul edilip aranmasının arkasında firmalardan
bilgi alma amacının olabileceğini, vermedik denildiğinde PKK'nın kızıp tepki göstermiş
olabileceğini, sürekli aranarak "Bize araba ver Diyarbakır'a gideceğiz, bize araba ver
Ankara'ya gideceğiz' şeklinde diyaloglar geçtiğini, veren firmaların paralarının ödendiğini,
bir dönem Ankara'ya gidecek bir kafile için araç tahsis edildiğini, 1994,1995,1996 yıllarında
Yüksekova'da askeriyenin erzak nakillerini yaptığını dolayısıyla araç verip vermeme
konusunda gerekli idrake sahip olduğunu, kendisinden iki günlüğüne alınan aracın dört
günde geri geldiğini,
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DEHAP teşkilatından birinin gelerek "Ağabey bize Mudanya'dan bir araba istiyorum"
dediklerini cevaben de "Oğlum biliyorsun elimizde araba yok" dendiğini ve sorunun çözüme
kavuştuğunu,

Otobüste çarşı merkezinde kaymakamlık duvarından belki en fazla 30-40 metre
ileride patlamanın gerçekleştiğini, gecenin ö saatinde arabasının yanma iki kişinin
gelebileceğini bunun ya devlet gücü ya da teröristler olabileceğini, o saatte Mudanya'ya
gidecek araba vermemesinin tehdit unsuru olabileceğini,

Yüksekova'da kendisine ait olan Baskın Apartmanını Askeriyeye lojman olarak kiraya
verdiği, bu gayrimenkule iki defa bomba konulduğunu, askerlik şubesinin dibine bomba
konulduğunu ve binasının tahrip olduğunu, bu bombaların önce sağ taraftaki duvarın dibine
ikincisinde ise askerlik şubesinin askerin nöbet tutmuş olduğu kulübenin dibine konulduğunu,
askeriyeye kiraladığı apartmanın karşısında askerlik şubesinin bulunduğunu, apartmanın her
iki tarafındaki bütün camların döküldüğünü, kapı ve pencerelerin kırıldığını,

Otobüste meydana gelen patlamayla ilgili şikayetinin olmadığını çünkü otobüsün
kaskosu olması nedeniyle zararın karşılandığını iş durma tazminatı için de Hakkari Valiliğine
başvurduğunu, apartmanın sigortası olmadığı için binanın zarar ve ziyanının tespitini yaparak
Hakkâri Valiliğine müracaat ettiğini bu sebeple şikâyetçi ifadesinin geçmiş olabileceğini,
şikayetçi olmamasına rağmen olayın zaten adliyeye intikal ettiğini, o dönemde pek çok
bombalama hadisesi meydana geldiği için tarihi net hatırlamadığını,

Patlamaları devlete mal etmenin yanlış olup, kendilerinin Yüksekova çetesi
mağdurlarından olduğunu, olayları bireylerin yapmış olabileceğini ancak bu hususta,
kimsenin açık ve net bir şey söyleyemediğini, ailesinin 200-250 nüfusu olduğunu, PKK'da
hiçbir kimselerinin bulunmadığını, araba istemelerine rağmen vermediklerini dolayısıyla PKK
ihtimalini düşüneceklerini,"

Van Erciş Otobüs Firması İşletmecisi Vefa BASKIN özetle;
"1973 doğumlu olup Van Erciş İtimat firmasını üç şenedir işlettiklerini, patlama ile

ilgili şüphelendikleri herhangi bir şey olmadığını, genelde otobüsleri akşam geç saatlerde
geldiği için yazıhanenin önünde bıraktıklarını, zaten, bir gün sonrası da Mudanya'ya gitmek
için bir partinin organize ettiği birkaç tane otobüs daha olduğunu, Van'da şu an firmanın
başında ağabeyi Taner BASKIN'in bulunduğunu, Mudanya'ya gitmek isteyenlerin ağabeyi ile
telefon görüşmesi yapmış olacaklarını, Gevaş askeriyesinden bombalama olayından bir gece
önce iki sefer abisinin arandığını, ancak detaylarını bilmediğini, ağabeyi ile bir telefon
bağlantısı, kurduğunu, ağabeyi ile mülkiye müfettişlerini görüştürdüğünü bu konuda başkaca
bir bilgisi olmadığını,"

Vefa Baskın Mülkiye Müfettişlerince tanık olarak alınan 23.11.2005 tarihli
ifadesinde;

"Van Erciş İtimat Şirketinin Yüksekova'daki işlerini ben takip ediyorum. 02.09.2005
tarihinde gece geç saatte 34 AV 2054 plakalı Setra otobüsün arka sağ dingil ile önündeki
tekerleğin araşma konulan bomba sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Otobüs park
halinde olduğu için hiç kimse yaralanmadı. Ben o gece olay mahalline gelmedim. Babam
gelmiş ben ertesi gün aracı gördüm. Bu olayın kimin yaptığı konusunda herhangi bir bilgim
ve tahminim yoktur. Biz buranın tanınan bir ailesiyiz. Herhangi bir kan davası veya
husumetimiz olan kimse yoktur. Abim Taner BASKIN ile huzurunuzda yaptığım telefon
görüşmesinde bana bu patlamayla ilgili olarak, HADEP teşkilatının Gemlik'e gitmek üzere
abimden araç talepleri olmuş abim bu konuda 27 kişilik bir araç planlaması yapmış fakat
seyahatten bir gün önce kendisini Gevaş askeriyesinden bir yetkili olarak tanıtan şahıs niçin
HADEP'lilere otobüs tahsis ettiğimizi sormuş, abimde şayet bu konuyu görüşmek istiyorsanız
buraya gelin yazıhanemde size bilgi verebilirim, telefonda bu işlerin konuşulmasını doğru
bulmuyorum demiş, şahıs telefonu kapatmış, bir süre sonra bir başka şahıs yine Gevaş
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askeriyesinden aradığım ifade ederek aynı mevzuda sorular sormuş, abimde biz ticaret
yapıyoruz kim bizden araç talep ederse parasını ödemek kaydıyla aracı verebiliriz, bizim
işimiz bu demiş. Bunun üzerine çok nezaketli geçen görüşme sona ermiştir. Yine abimden
aldığım bilgiye göre ertesi gün HADEP yöneticileri abimden araba isteyince size tahsis
ettiğimiz otobüste dün patlama oldu size araç veremiyoruz kusura bakmayın demiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN;
"Vefa Baskın...bu otobüsçünün bir telefonla konuşması olayı var, şuraya araba

göndermeyecek filan gibi. Bunlarla konuşursanız daha iyi olacak. Onu ben söyleyeyim
efendim, bir adam var orada, Vefa bilmem ne diye bir adam bulabilirsem ismini burada o
şahsın ifadesine başvurmakta fayda var. Ama, ne kadar anlatır, anlatmaz orasını bilemem.
Vefa Baskın diye bir şahsı, bire bir mi dinlersiniz, ifadesini mi alırsınız veya mülkiye
müfettişleri veya savcı bunların ifadesini almış mıdır, o ifadeye bakarsanız o biraz önünüzü
açar. Bilmiyorum firma olarak bunların otobüsü mü? Bunların otobüsüne de bir bomba
konulmuş, sanıyorum Hakkâri Merkezde olabilir, olaylara bakmam lazım. Bir de, bu şahıslara
bir tehdit telefonu falan gelmiş, sanıyorum saat 18.00- 19.00 sıralarında. Imralı'ya gidecek
otobüsü vermeyeceksiniz falan diye, sonradan onlar vermemişler falan. O konuda ifadeleri
falan alınmış,"

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Ayhan
FALAKALI;

"Yüksekova'daki olay, bir otobüsün altına bomba konulmuş. Şimdi otobüs Van Erciş
Seyahat Firmasına ait bir otobüs. O tarihte bu Abdullah Öcalan'ın işte Bursâ'da cezaevindeki
tecrit edilmesini güya protesto etmek için ülkenin birçok yerinde işte otobüslerle Gemlik
İlçesine gidiliyor. Malumunuz Bozüyük filan olayları olmuştu. Bu arabayı kiralıyorlar
DEHAP'hlar. Araba kiralandıktan sonra, gitmeden bir gün önce zannediyorum arabanın altına
bomba konuluyor. Bombalama sonucunda işte arabada bir miktar maddî hasar meydana
geliyor. Bir gün önceden böyle bir olay meydana geliyor. Bir gün önceden olabilir, iki gün
önceden olabilir, ama, kiralanan bir araba. DEHAPMüann kiraladığı bir araba. Mesela bu
da..."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
KOMİSYON UZMANİ - Van Erciş Otobüs Firması olayı...
YAŞAR AĞDERE - Van Erciş Otobüs Firması da, o zamanlar şöyle bir şey

söylediler: Bu otobüs firmasının sahibiyle görüşmüşler, DEHAP'm o zaman yöneticileri. Bu
otobüsle Gemlik'e gitmek istemişler, onlar da bunu kabul etmeyince, buna karşı yapıldı
şeklinde öyle bir istihbari bilgimiz var.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Ama, ücreti ödenmiş, anlaşılmış deniliyor diye bir
şekilde...

YAŞAR AĞDERE - Bilemiyorum onu.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Otobüsün ücreti ödenmiş, sabah hareket edilecek,

gece...
YAŞAR AĞDERE - Bizdeki bilgiler bu şekilde Sayın Vekilim. Bizim edindiğimiz

istihbarat bu şekilde"

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKIL1Ç;

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - 2 Eylül 2005 tarihinde, 34 AV 2059 Van Erciş
Firmasına ait otobüsün altına bomba konuldu, onunla ilgili bilgi?..

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Onunla ilgili sayın vekilim, Abdullah Öcalan'ın
-Imralı-da-yatması-nedeniyle örgüt mensuplan otobüs kiralamak istiyorlardı. Bu Van Erciş

Firması otobüsü tahsis etmedi ve daha sonrasında -bölgemizde bu tür olaylar çok oluyor- bu
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otobüs firması bunu tahsis etmeyince, yani Van'a gidecek olan... Zaten bu şeye de izin
verilmedi, Bilecik'ten tüm otobüsler döndürüldü biliyorsunuz. Daha sonra örgüt oradaki
unsurlar tarafından, örgüte müzahir şahıslar tararından konulduğunu değerlendiriyoruz biz bu
Van Erciş Firmasının otobüsüne konulan bombayla ilgili. Ses bombası şeklinde, otobüste
zarar meydana geldi...

KOMİSYON UZMANI - Yine, Van Erciş otobüsteki o patlamayla ilgili olarak,
otobüsün asıl firmasının sahibi Van'da herhalde yaşayan birisi. Onun bir ifadesi oldu mu;
yani, aracın kiralanmasından önce, kendisinin bazı şahıslarca arandığı, otobüsün
kiralanmaması yönünde bir tehdit kendisine yapıldığı yönünde sizde bir bilgi var mı?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Şimdi, bu bilgi, ifade vermişse vardır Sayın Vekilim.
Genelde, maalesef, o bölgedeki insanlar, işte, bir tarafta örgütün kendilerine yönelik, işte
olumsuz anlamda faaliyetlerine binaen böyle bir tehdit alsalar bile bildirmek istemiyorlar.

KOMİSYON UZMANI - O numaralan emniyete verdiği ve numaraların da takip
edildiği, yani, kimin tarafından arandığına ilişkin sizde böyle bir kayıt, çalışma, bir şey var
mı?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Herhangi bir kayıt yok."

Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
"BAŞKAN- 2 Eylülde, Van Erciş Otobüs firmasına ait araçta patlama.
ERGİN İŞLER - Doğru efendim. Orada yine, Van Erciş firmasının...
BAŞKAN - Nereye gidiyordu bu?
ERGİN İŞLER - O gece park halindeydi sayın milletvekilim. Park halinde,

yazıhanenin önüne bırakılmış bir otobüsün arka iki lastiğinin araşma bırakılmış bir düzenekti.
Bunda, parça tesirli olmayıp, basınç etkili, muhtemelen, böyle bir düzenekti.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Otobüsler ne için tutulmuştu, sabah mı yola
çıkacaktı?

ERGİN İŞLER - Efendim, otobüsün o anki planlamasını bilmiyorum ne amaçla orada
duruyor, ama, genelde geceden bırakılıyordu. Biz de, bilgimiz dahilinde, sabah erken hareket
ettiği için, yazıhane önüne bırakılıyordu efendim.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Van Erciş firması neden seçildi, bu patlayıcının
konulmasının sebebi nedir; onun hakkında bilginiz var mı? Orada bir kişi mi gidiyordu, onu
mu tespit etti, koydular?

BAŞKAN - Başka firmalar da var mı, bu soruya ilaveten.
ERGİN İŞLER - Başka firmalara olmadı.
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Özellikle bu firma neden seçildi, bunun hakkında

bilginiz var mı Sayın Emniyet Müdürü?
ERGİN İŞLER - Sayın milletvekilim, bununla ilgili bir bilgiye ulaşamadık efendim."

Yüksekova Belediye Başkanı M.Sallh YILDIZ;
"KOMİSYON UZMANI - Van Erciş otobüs firması olayı var. Bu bomba olayı nedir?
M.SALİH YILDIZ -Bomba koyduğu yer yazıhane. Onun altından bizim

içmesuyumuz geçiyor. Ben belediyede idim, bana böyle böyle bir şey var dediler. Gittim ve
gerçekten arka tekerlerine arabanın bomba koymuşlar. Ama, o otobüs, o gün, Bursa Gemlik'e
gidecek oradaki insanların pazarladığı, tutmak istediği bir otobüs. Kendileriyle konuşulmuştu,
söz almışlardı. Bu sözün üzerine bu patlama böyle olunca... Biliniyordu, hatta daha önceleri
otobüs firmalarına sakın otobüs falan vermeyin diye uyarılar yapılmıştı, hem partiye
söylüyorlardı, hem de insanlara söylüyorlardı. O bizi rahatsız ediyordu, biz sıkıntıdayız, biz
otobüs alıp veremeyiz. O firmanın otobüsü vereceği kararım vermiştik. Tabiî, o patlama
olunca, haliyle insanlar dedi, yani bu işe karşı oldular...

KOMİSYON UZMANI - Otobüs firması sahipleriyle görüştünüz, böyle mi söylediler?
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M. SALİH YILDIZ - Firma sahipleri dedi ki, "zaten bu Gemlik yürüyüşü olmasaydı,
bu böyle olmazdı"

biçiminde yorumda bulunmuşlardır.

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca
tanık olarak alınan ifadesinde;

"Bu atılan bombalarda dikkat çekici olan Gemlik ilçesine gidecek kitleyi götürmek
üzere kiralanmak istenen firmaların otobüslerinin verilmemesi açısından tepkiler aldığını, bu
konunun da böyle dikkat çekici olduğunu," belirtmiştir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.09.2005 gün ve Suç No. 10 sayılı Hakkâri

Emniyet Müdürlüğüne yazdığı yazıda; "1 adet el yapımı, zaman ayarlı basınç etkili bomba"
olduğu, 21.09.2005 gün ve KMY-2005/1178 sayılı Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı
Ekspertiz Raporunda, " Olay yeri bulguları üzerinde her hangi bir patlayıcı madde kalıntısına
rastlanmadığı, .

20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi İrtibat raporunda; "Elektronik masa saatli anahtar sisteminin kullanıldığı, patlayıcı
maddenin tespit edilemediği ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa
saatinin daha önce bu bölgede meydana gelen bomba olaylarında, PKK ( KONGRA-GEL)
terör örgütü tarafından kullanıldığından eylemin bu örgüt tarafından gerçekleştirilmiş
olabileceği değerlendirilmiştir.

Avrıca. 17.12.2005 günü saat 07.30 sıralarında Yüksekova İlçesi Cengiz Topel
Caddesi Evrenler Pasajı Van Seyahat Otobüs isletmesi onu kaldırımda patlamamış bir
el bombası bulunmuştur. Söz konusu olay, her ne kadar Van Erciş otobüs firmasına yönelik
bir eylem olarak görünmüyorsa da, bir başka otobüs işletmesi önünde bir el bombası
bulunması, eylemlerin, hedef aldığı unsurlar ve mahiyeti bakımından birliktelik arzettiği göze
çarpmaktadır.

Bu olay şudur, 17.12.2005 günü saat 07.30 sıralarında Yüksekova İlçesi Cengiz Topel
Caddesi Evrenler Pasajı Van Seyahat Otobüs işletmesi önü kaldırımda bir şüpheli cisim ihbarı
üzerine yapılan incelemede pasaj girişine iki metre mesafede pimi çekilmemiş ve maşası
üzerinde "HGRZ MD-72 LOS FMP -195" gövde üzerinde de "HGR DM-41 SPLITTER
COMP -B LOS FMP-195" harf ve rakam grupları bulunan el bombasının kara hafif gömülü
vaziyette durduğu tespit edilmiş, bombanın zapt edildiği, 19.12.2005 tarihli Bomba Uzmanı
tarafından hazırlanan inceleme raporunda, bombanın; Alman yapımı ve askeri amaçlar için
üretilen mühimmatlardan, basınç ve parça tesirli olduğu, içerisinde 165 gr COMP-B patlayıcı
maddesi barındırıp pimi çekilip hedefe atılmasından itibaren 4-5 saniye sonra patlamanın
gerçekleşeceği 20 ile 25 metre mesafede canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı cansızlar
üzerinde de tahrip edici etki yaratacağı belirtilmiştir.

Emnivet Genel Müdûrlûgû'nûnl 7.03.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.34.06.0K 132/1107)
06-972-52547 sayılı bilgi notu yazısında: "17.12.2005 tarih ve saat 07:30 sıralarında, Hakkari
ili, Yüksekova ilçesi, Cengiz TOPEL Cad. üzeri Evrenler Pasajı, Van Seyahat önünde
kaldırım üzerinde pimi çekilmemiş bir adet el bombası bulunmuştur.

Komisyonumuzun Yüksekovada'ki inceleme ve araştırmaları sırasında bilgisine
başvurduğuVaa Seyahat Otobüs Firmasının Sahibi İzzettin METİN;

"Van Seyahat Otobüs İşletmesi Sahibi olup, 1966 - Yüksekova doğumlu olduğunu,
1989'dan bu yana Yüksekova'da esnaf olarak çalıştığını, birçok sivil toplum örgütlerinde
başkanlıkyaptığını,halen Yüksekova Ticaret Odasında meclis üyesi olduğunu,akşarn-8'den
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sonra yazıhanelerini kapatıp evlerine gittiklerini gece 11 'den sonra kendilerine bilgi geldiğini,
yazıhaneler civarında bir otobüsün altında bir patlama olduğunun söylendiğini, sabahleyin
yetkililerle görüştüklerini, keşif filan yapıldığını, kim tarafından yapıldığım da
bilemediklerini, bombanın çeşidini bilmediğini, esnaf olarak düşmanları olmadığını,
Yüksekova'da askeri konvoy taşıdıkları için Mudanya işi ile ilgili olarak kendilerine
gelmediklerini, diğer firmalara gittiklerini, askeri konvoyları taşıdıklarında yol
güzergâhlarında bir kez patlama geldiğini, Şemdinli-Yüksekova arası, yol altına bırakılan bir
iki bombanın patladığını, İki tane şoförün yaralandığını, bunun 2004'te Uzunsırt Geçidinde
gerçekleştiğini, firmanın önünde kaldırımda bulunan el bombası ile ilgili bilgisi olmadığını, o
tarihte 12. ayda Ankara'da bulunduğunu" beyan etmiştir.

Olayla ilgili bomba bilgisi
Yapılan incelemede, el bombasının Almanya imali DM41 model olduğu, gövde

üzerinde DM41 SPLITTER COMP-B LOS FMP-195 ibarelerinin bulunduğu, maşasında ise
HGRA DM 72 LOS FMP-195 rakam ve yazı gurubunun olduğu, el bombalarının adli
emanette saklanması ve muhafaza edilmesi sakıncalı olduğundan ve söz konusu el
bombalarının normal olarak emsallerine eşdeğerde patlayıp patlamadığının tespiti için
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/2437 hazırlık numaralı evrakına istinaden
26.01.2006 günü fotoğrafları çekilerek imha edilmiştir." Bilgisinin verildiği görülmüştür.

Sonuç:Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi
kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair
somut bilgi ve belgeye ulaşdmamıştır.

4. OLAY : Zağros İş Merkezinin 3. Katında Patlama
15/09/2005 günü Saat 21:45 sıralarında Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi Cengiz

Topel Caddesi üzerinde bulunan Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü nüfusuna kayıtlı
Abdulkerim ve Nergiz oğlu Yüksekova 24.11.1973 doğumlu Sabri YURTSEVEN'e ait Zağros
İş Merkezinin üçüncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın meydana geldiği katta
bulunan Tana Hukuk Bürosu, Mescid, Zafer Ticaret, Med İnşaat ve Esnaf Sanatkarlar
odasmda büyük çapta maddi hasar meydana gelmiş ve iş merkezinin diğer katlannda bulunan
Şirvan Kuyumculuk, Cyber Cafe, Zağros Markalar Dünyası iş yerlerinde yine maddi hasarlar
meydana gelmiştir.

Patlama neticesinde ikinci katta bulunan Magi Takı adlı işyeri sahibi olan Hakkâri ili
Yüksekova ilçesi Beşatlı köyü nüfusuna kayıtlı Selahattin ve Beyaz oğlu Yüksekova
03.04.1982 doğumlu Ömer Faruk ARSLAN isimli şahıs hafif şekilde yaralanmış şahısın
Yüksekova Devlet Hastanesinde ayakta tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir.

Müşteki Sabri YURSEVEN ifadesinde; patlamanın kim ya da kimler tarafından
gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediğini ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan davacı
olduğunu, Emniyet güçlerine yardımcı olmak maksadıyla binada bulunan kamera kayıtlarını
incelenmek üzere vermek istediğini beyan etmiştir.

Müşteki (yaralı) Ömer Faruk ARSLAN ifadesinde; patlamanın kim ya da kimler
tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediğini ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da
şahıslardan davacı olduğunu beyan etmiştir.

İfadelerine başvurulan diğer mağdurlardan müşteki; Zafer ÖZCANER, Taba AYHAN,
İdris ANUK, İrfan SARİ, Mustafa MACİT, Ali Haydar ARSLAN isimli şahıslar patlamanın
kim ya da kimler tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediklerini ve olayı gerçekleştiren
şahıs ya da şahıslardan davacı olduklarım, beyan etmişlerdir.

Tanık Ubeydullah ŞEDAL ifadesinde; temizliğini ve güvenliğini sağladığı Zağros İş
Merkezinde olay günü herhangi bir şüpheli durum olmadığını beyan etmiştir.
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Bahse konu patlama olayını gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin
kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmamış, olayla ilgili hazırlanan tahkikat
evrakı ile Zağros İş Merkezi güvenlik kamerasının görüntülerini içeren 15 adet CD
Yüksekova C.Başsavcılığma 2005/2051 Hz. Sayısına kayden gönderilmiştir.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
Olay mağduru olan Sabri YURTSEVEN'in;
01.01.2000 tarihinde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan Yüksekova İlçe

Jandarma Komutanlığı tarafından 2000/1556 Müzekkere numaralı yakalandı kaşeli
kaydının mevcut olduğu,

İş merkezi sahibi Sabri YURTSEVEN ve 1. derece yakınları hakkında istihbarı bilgi
ile daha önceki tarihlerde meydana gelen herhangi bir olaya karıştıklarına dair Müdürlükleri
arşiv kayıtlarında başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığı, belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 18.01.2006 günlü bilgi notunda. Zağros İş Merkezinin
Sahibi Sabri Yurtseven'in 07.07.2000 tarihinde Van'da 55 gr afyon maddesi satmak suçundan
yakalandığı, Sabri'nin kardeşi Haşim YURTSEVEN ve akrabası Fevzi YURTSEVEN isimli
şahıslarda, 21.09.2005 günü (iki patlama tarihi arasında) İstanbul'da 1020,527 Kg EROİN,
285 gr afyon, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sahte sürücü belgesinin ele geçirilmesi ile
sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda yakalandığı kaydının bulunduğu görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Oly.(426^ (700t sayılı yazısında: "Zağros İş Merkezine yapılan saldırılarda mağdur olan
Sabri YURTSEVEN ve birinci derece yakınları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir."
bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Hakkâri Milletvekili Esat CANAN. Van Cumhuriyet Savcılığınca tanık olarak alınan
ifadesinde:

"Yüksekova ilçe merkezinde bulunan Zağros İş Merkezinde bir ay ara ile biri
bombalama biri roket atar iki kez patlama meydana gelmiştir. İstihbarat raporlarına göre bu
bina sahibinin PKK sempatizanı olan bir kişi ve kara para ile bu binayı yaptığına ilişkin
raporlarda vardır. Babasının da daha önce yine jandarma tarafından alınarak kaybedildiği,
öldürüldüğü bilinmekte ve bu davadan dolayı İnsan Haklan Mahkemesi Türkiye'yi mahkûm
etmiştir. Böyle birisinin iş merkezine PKK.nın patlayıcı madde atması hiç kimseye mantıklı
gelmemektedir. Kamuoyunda bu eylemlerinde devlet içerisine sızmış çeteler tarafından
gerçekleştirildiği söylenmektedir." demektedir.

Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen ajandanın. 5 Şubat günlü
sayfasında: "Dersaneler hakkında bilgi, Çağlayan, Serhat" notunun yer aldığı görülmüştür.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN;
"Bu iş hanında bir cemaata ait dershanenin örgütün hedefi olamayacağı, Cemaatlerden

bir tanesi bir yeri dershane olarak mı kiralamış oraya saldın olmuş. Şimdi, cemaat ile örgütün
savaşı gibi bir anlam taşıyor. Şimdiye kadar da ben buna tesadüf etmedim." şeklinde beyanda
bulunurken,

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Ayhan
FALAKALI;

"Bir olay daha var. Aslında iki tane olay daha var. Yüksekova'da yine Zağros İş
-Merkezi diye bir-yer-var.-Tabiî~burdarbir~yandan_benim-yonımum,_bk_yandan_da_orada_
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duyduğum halk arasında söylenti şeklindeki şeyler de var. Zağros İş Merkezinin sahibinin
örgüte maddî yardımda bulunduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Evet. Uyuşturucu
ticaretinden şeyi olduğu söyleniyor şahsın. Bunun işyerine iki defa bomba atılmış. Bu da bir
yere koyamadığım bir eylem. Bu eylem aynı yere iki defa yapılmış." şeklindeki beyanda
bulunmuştur.

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"KOMİSYON UZMANI - Zagros İş Merkezi olayı, iki patlama...
YAŞAR AĞDERE - Zagros İş Merkezinde birinci patlamanın esnaf sanatkârlar oda

başkanının bulunduğu katta olduğu. O esnaf sanatkârlar oda başkam bir toplantıda söz almıştı,
hatta ben de toplantıdaydım. O toplantıda, işte buradaki terör olaylarının insanların işsiz
güçsüz olduklarından kaynaklandığı şeklinde bir de konuşma yapmıştı. Bu konuşma örgüt
taraflından tepki çekti şeklinde bizim istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler böyleydi.
Bunun karşılık olarak yapıldığı şeklinde örgüt tarafından böyle bir bilgi.

KOMİSYON UZMANI - İlk bombalama mı, ikincisi değil?..
YAŞAR AĞDERE - İlk bombalama, ikincisi değil. İkincisinde bir roketti, bombalama

değil, bir roket atmaydı ikincisi.
KOMİSYON UZMANI - Dershaneyle ilgili bir konu var mı orada?
YAŞAR AĞDERE - Bir dershane açılma şeyi vardı orayla ilgili, henüz açılmış değil.

Onunla bir bağlantı kuramadık yalnız.
BAŞKAN - Peki, bununla ilgili sizin kayıtlarınız?..
YAŞAR AĞDERE - Yok efendim. Yani, o dershaneyle ilgili, sadece bizim istihbarat

bilgimize göre orada bir dershane açılmak isteniyormuş dendiler.
KOMİSYON UZMANI - Yani, vazgeçme nedenlerini filan biliyor musunuz?
YAŞAR AĞDERE - Bilmiyorum. Sonra, roket atmadan sonra vazgeçmişler galiba."

biçiminde beyanda bulunmuştur.

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ;

"Bunun yanında, yine Yüksekova'da Zagros İş Merkezi. Biliyorsunuz, Zagros, bizim
Hakkâri bölgesinin Yüksekova bölümü örgütün ifadesiyle zagros eyaleti olarak adlandırılıyor,
örgütün ifadesiyle, sözde, zagros olarak adlandırılıyor. Bu, Zagros İş Merkezine yapılan
roketatarlı saldın da yine edindiğimiz istihbarı çalışmalarda -tabiî bunlar somut bilgiler değil-
üçüncü katında roketatarla saldın düzenlenmesi olayı da yine orada bir cemaat okulunun,
cemaatin bir dershane açma girişimi olduğu yönünde birtakım istihbar! bilgiler edindik. Orada
sanki bir bakıma örgüt-cemaat çatışması şeklinde birtakım duyumlar aldık;, yani, örgüt o
bölgede cemaat yapılanması olarak adlandırdığımız, işte cemaatin uzantısı olarak dershane
açılmasını istemiyor gibi birtakım istihbarı bilgiler edindik; çünkü, örgüt, bizim çocuklarımızı
faşist yapacak, çocuklarımızı bunlar yetiştirirlerse kırsala adam gönderemeyeceğiz şeklinde,
yine bu Zagros İş Merkezine düzenlenen saldırının da yine bende örgüt tarafından
yapılmadığı ya da başka bir grup tarafından ya da kim tarafından yapıldıysa onu bilemiyorum,
adını koyamıyorum, şüphe oluşturan eylemlerdi." yorumunda bulunmuştur.

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ;
"Zağros iş merkezi ve Çağlayan dershanesi orada dershane açmak istiyor. Tabiî,

özellikle, o dershane açmak isteyen kesimlerin davranışlan, hareketleri, yaklaşımları, daha
önce Silvan'da, Batman'da, yani ortaya çıkan süreçte, Hızbullah denilen kesimlerin halkın
kafasında çağnşım yaptığı için buna tepkiyen oradaki halk istemiyordu bu dershaneyi
kendilerine versinler ve adamlar o konuda bilmiyordu. Bunlar da dershaneyi almak istiyorlar
ve bu arada vatandaş, halkın bu tepkisini anlayınca, <cben vermiyorum" demiş onlara. Bunun
üzerine aradan kısa bir süre geçti, adamın üçüncü katında 500 milyara yakın hasar görerek,
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duvarlar şöyle arkaya doğru atmıştı, koridor, çok güçlü bir bomba koyulmuş. Orada esnaf
odası da var. Esnaf odası başkanı da biraz daha demokrat bir kişiliktir, Man Bey. Halk orada
dedi, bu derin devlet dediğimiz, bunlarla birlikte bu bombayı bunlar koydular. Onun
arkasında on gün geçmedi, dışarıdan aynı yeri roketle vurdular. Roket delmemişti, dışarıdan
parçalamıştı. Bütün insanların bu dershaneden dolayı gelişiyor; yani, devletin rahatsızlığı
değildir, ama derin devletin bunlarla işbirliğinin ortak rahatsızlığıdır. Bunu birileri yapıyor
bunlarla birlikte, yani bu tepkiyi gösteriyor. Esnaf ve sanatkârlar odasının bu konuda bir basın
açıklaması olmuştu. Buraya bombayı koyanlar şunlar bunlar, karanlık güçlerdir, derin
devlettir, devleti sıkıntıya sokmak isteyen kesimlerdir ve özellikle o dershaneden de yola
çıkarak, burayı vermedikleri için rahatsız olan o kesimlerin, yani bir pratiğidir. Böylece bir
açıklaması vardır." biçiminde yorum yapmıştır.

Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
BAŞKAN - Peki, Zağros îş Merkezinin üçüncü katında patlama.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Daha sonra dördüncü katta patlama, ayni iş yerinin,

roket saldın...
BAŞKAN - Bu olayı anlatalım biraz.
ERGİN İŞLER - Bu iki tane olayla da ilgili, yine aynı şekilde efendim, gerek üçüncü

katma bırakılan düzenek ve gerekse dördüncü katına daha sonraki tarihte roket mermisi
atılması, bu iki olayla ilgili de faillerini tespit edemedik sayın milletvekilim.

BAŞKAN - Faillerini tespit edemedik de, niçin olmuş olabilir?
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Aynı iş yerine iki saldın.
BAŞKAN - Neden yani bu.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Yani, bu iş merkezinin sahibi ne işle uğraşır, ne

yapar, neyle bağlantılı?
BAŞKAN - Yani, perde arkasında olup biteni bilebiliyor muyuz?
ERGİN İŞLER - Onunla ilgili net tespitlerimiz yok sayın milletvekilim; bu zamana

kadar herhangi bir kanaatimiz oluşmadı efendim." Biçiminde bir diyalog gerçekleşmiştir.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amiri S. Murat KARA;
"S. MURAT KARA - Zagros'taki o patlamada zannediyorum 4 üncü katındaydı.

Zaten biraz da İzmir'den Yüksekova'ya gittiniz zaman...
BAŞKAN - 3 mü, 4 üncü kat mı; 2 tane patlama var orada.
S. MURAT KARA - 4 üncü kattaki içeriye konulan bir bombaydı. Diğeri roketli

saldırıydı.
BAŞKAN - 4 üncü kattaki roketli?
S. MURAT KARA - Katlarını tam olarak hatırlayamıyorum; ama, ikisi ayrı olaydı

efendim. O dönemde biraz da işin şaşkınlığı; yani, İzmir'deki bizim çalışma ortamımız ve
karşılaştığımız olaylarla Yüksekova tamamıyla farklı, çok çok ayrı. Onun bir şaşkınlığı vardı
işin gerçeği. Ondan sonra yine Zagros'a bir süre sonra roketli bir saldın olmuştu. İkisinde de
can kaybı olmadı işin tek güzel yanı.

BAŞKAN - Zagros İş Merkezindeki patlamalar ayn ayrı tarihlerde?
S. MURAT KARA - Doğrudur efendim.
BAŞKAN - Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu olaylan? Kim yaptı, ne oldu, failleri

veya niçin orada?
S. MURAT KARA - Şimdi, onu örgütün daha çok oradaki insanlar üzerindeki belli

bir korkuyu salmak üzere, orada üstünlüğünü göstermek için yaptıklan bir eylem diye
değerlendiriyorum ben. Sadece o konular değil, diğer patlamalan da o şekilde
değerlendiriyorum kendimce,
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Bizim tek isteğimiz orada vatandaşların bizim onların yanında olduğunu
hissettirmekti. Biz onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz, örgüt de bizim
zayıf olduğumuzu, onların daha güçlü olduğunu, işte bu şekilde onlar bu patlamalarla
göstermeye çalışıyorlardı. Onların tarzı da bu zaten."

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amiri Orhan COŞKUN;
BAŞKAN - Zagros İş Merkezine iki tane atılmış. Bir tanesi 15.9'da, bir tanesi de

28.10.2005'te. Birisi roket, 28.10'da, ekim ayında atılan...
ORHAN COŞKUN - Geçen yıl, benim bildiğim kadarıyla, bir tane roket olayı oldu.
BAŞKAN - Rokete tek de, Zagros İş Merkezinin üçüncü katında bir patlama var.

İkinci olayda, ekim ayındakinde de dördüncü katına roket...
ORHAN COŞKUN - O sırada, o binanın, belki gece geç saat; ama, o sırada, o binanın

üst katı insan dolu. Yani, oradaki bir gelenek var, geceleri, böyle, sahura kadar, oranın halkı,
bir meşguliyet bulur, kâğıt oynar, tavla oynar, neyse, o tarz bir şeyler yapar. Sahurda eylerine*
giderler, o sırada orası insan dolu. Dolayısıyla, ben, o bölgede faaliyet yürüten bir yasadışı
örgütün, kendi bölge insanının olduğu bir yere roket atacağını, dedim ya,
anlamlandıramıyorum."

Zagros İş Merkezi Sahibi Sabri YURTSEVER'İN'in Avukatı Taba AYHAN;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
"1981 Yüksekova doğumlu olup, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, bir

senedir Yüksekova'da avukatlık yaptığını, ilk bombalamanın 15 Eylül günü saat 21.45
civarında gerçekleştiğini, İlk bombalamanın binanın üçüncü katında su borularının içinde
olduğu kutunun içine bırakılan bir bomba olduğunu, bombanın türü olarak ses bombası
olduğu söylendiğini, parça tesirli olsa, herhalde çok daha fazla zarar vereceğini; ama, o sese
göre çok da fazla bir zarar meydana getirmediğini,

Yapılan keşifte, bombanın menşei Ve türünün belirlenemediğini, önceden tehdit
alınmadığını, Şemdinli olaylarıyla bağlantısı olabileceğini düşündüklerini, Çağlayan
Dershanesinin binayı kiraladığını ancak kayıt v.s olmayınca sözleşmeyi karşılıklı
feshettiklerini ve bundan bir av kadar sonra ilk patlamanın gerceklestiğinL bombalamanın bu
işle alakası olmadığını düşündüğünü,

Dershanenin öğrenci toplayamadığım, onların burada bu sene çalışamayacaklarını
düşündüğünü, bina sahibinin ise kiramı alamayacağım diye düşündüğünü ve ayrıca halktan da
dershaneye yönelik tepki olduğunu,

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baykanı İrfan SARI'nın konuşmasından haberi
olmadığım,

Uzun zamandır, 1999 yılından beri Yüksekova'nın çok sakin olduğunu, gerçekten
fazla bir olay gerçekleşmediğini, Şemdinli olaylarının, özellikle buradaki halkın kafasında çok
fazla miktarda soru işareti oluşturduğunu, hatta, ondan sonra söylentiler çıktığını, işte,
Şemdinli'de yakalanan arabanın içinde Zagros Centerin ve Yüksekova'daki diğer yerlerin
krokileri çıkmış diye bilgiler geldiğini, bunları düşündükleri zaman, bu Şemdinli olayıyla bir
bağlantısı olduğunu düşündüklerini, ama, kesin bir şey de söyleyemediklerini, Yüksekova'da
bu sene hemen hemen gözde olan tüm yerlere veyahut da göz önünde olan tüm yerlere bir
saldın olduğunu, yani, özel olarak bir kişiye yönelik bir saldın olmadığını, özel olarak bu
bina sahibine yönelik bir saldın olmadığını, iki tanesinin aynı bina olması, belki de o binanın
en gözde olan yer olmasından kaynaklanabileceğini, Uyuşturucu trafiğiyle bağlantısı bina
sahibinin kendisinin olmadığını, ancak, bir tane yeğenlerinin yıllar önce aileden aynlmış bir
tanesinin, geçenlerde İstanbul'da yakalandığını, belki amcasının torunu gibi bir şey olup; ama,
yeğen dendiğini, bu yakalamanın ilk bombalı saldından sonra olduğunu Zagros İş Merkezi
Sahibi olan Sabri Yurtsever'in uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmadığını";
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Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan SARI;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
"1967 Yüksekova doğumlu ve esas mesleğinin terzilik olduğunu, 1999 yılından

itibaren de Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Başkanlığını yürüttüğünü,
Zagros İş Merkezinde ilk patlamada bina içerisinde olduğunu yaralanmadığını ancak

ofisin salonunun tamamen tahrip olduğunu, saatin takriben 9.30 olduğunu, hedefin kendisi
olmasının mümkün olmadığını, binanın ortasına konulan bombanın binayı çökertmeye
yönelik tasarlandığım, bombanın konulduğu yerin altında ve üstünde 3 kat olduğunu,

Kim tarafından yapılmış olabileceği yönünde net ellerinde bilgi olmadığını, zaten
olayı görme şansına da sahip bulunmadıklarını, kalorifer sisteminin borularının korunduğu bir
kutucuğa konulduğunu, bir gün önce de konulmuş olabileceğini, o günde konulmuş
olabileceğini ancak, Şemdinli olaylarından sonra patlamaların meydana gelmemesi, o
uzantının bir devamı olabileceği ihtimalini uyandırdığını, patlayıcının ses bombası olabileceği
gibi daha farklı bir bomba da olabileceği ama henüz bunun belirlenemediğini,

Patlamalardan önce Vali Erdoğan GÜRBÜZ geldiğinde hiç konuşmadığını, ama
patlamalardan sonra basın açıklaması yaptıklarını,

Patlamalardan önce DEHAP yanlılarının bir basın açıklaması yapmak üzere yürürken
Zagros İş Merkezine doğru bir yuhalama olduğunu, bunun binaya yönelik olduğunu o sıra
binada Çağlayan Dershanesinin devamı olan Nehil Dershanesi diye bir dershane açıldığım
ancak DEHAP'lılann bundan rahatsız olduğunu ve istemediklerini zaten yeterli kayıt
olmadığından kapandığım, kapandıktan 20 gün kadar sonra ilk bombanın patladığmuSabri
Yurtseven'in binanın sahibi olup bu binaya üç milyon EURO civarında para harcanmış
olabileceğini, Van'da bile bu kadar lüks bir bina olmadığını, Sabri YURTSEVEN'in
uyuşturucu işi ile uğraşıp uğraşmadığını bilemeyeceğini, işini ve gelirini bilmediğini, çok iyi
tanımadığım",

İrfan SARI, Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak
ifadesinde;

"Ben 1999 yılından itibaren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini
yürütüyorum. Oda Başkanlığımıza ait idare binası Zagros İş Merkezinin 4. katodadır. Sözünü
ettiğimiz bina yakın tarihte bir kez bombalandı ve bir kez de roketlendi. Bomba
Başkanlığımızın bulunduğu katta ve hemen iş yerimizin kapısına 2 metre mesafede
patlamıştır. Patlama saati itibariyle biz oda seçimleri üzerinde çalıştığımız için işyerimizde
bulunmaktaydık. Saat 21.45 te patlayan bomba şayet o saat itibariyle bizden başka açık büro
bulunmayan 4. kat yerine başka katlarda patlamış olsa idi can zaiyatma sebep verebilirdi.
Çünkü özellikle 3. katda birkaç tane cafe faaliyette olup, o saatlerde bu yerlerde onlarca insan
bulunmakta idi. Vatandaş arasında Zagros iş merkezine yönelik bu saldırtlar konusunda
özellikle güvenlik kuvvetlerinin suçlandığım ifade etmek isterim. Bu patlamaların güvenlik
kuvvetleri eliyle yapıldığına ilişkin kanaatin pekişmesinde Zagros adının menşei olan dağ ve
terör örgütünün eyalet yapılanmasında bir eyaletin adının olmasının etkili olduğunu
düşünüyorum. Bizim oda seçimlerimizin bu bombalama ile alakası olduğunu düşünüyorum.

Bana sorduğunuz Nehil isimli bir dershane kurulma teşebbüsü oldu. Bu teşebbüsün
arka planında bölgemizde Çağlayan dershanesi grubu vardı. Bu grup Fetullah hoca
cemaatinden oluşuyordu. O günlerde bu kişiler Zagros iş merkezinde bir dershane açma
teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüs sözlü mutabakat noktasına kadar vardı. Ancak DEHAP
ilçe teşkilatı bu dershanenin açılmaması için 3 kez basın açıklaması yapmak üzere şehir
merkezine gelirken Zagros iş merkezi önünde durarak esnafı ya da Zagros iş merkezi
yönetimini yuhaladılar. Bu durum bizi kaygılandırdı. Çünkü aramızda geçen görüşmelerde bu
gösterilerle dershane arasında bir bağ olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle biz iş merkezinin
sahipleriyle görüştük ve dershanenin kurulmasına izin vermemelerini istirham ettik. Çünkü
muhtemelen dershane" açılmasmdan—sonra-bazı kanun dışı—hadiselerin-çıkabileceğini
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değerlendirdik. Bu tartışmalar Zagros iş merkezini bombalama tarihinden yaklaşık 1 ay
öncedir."

Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin DOĞAN, Mülkiye
Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alman ifadesinde;

"Bir ara Zagros iş merkezinin üst katında "Fetullah Hoca Cemaati" olarak tanınan bir
grup Nehil isminde bir dershane açması konusu gündemde idi. Ancak sanıyorum ve
vatandaştan da duyuyorum ki, DEHAP'lılann istemediği konuşuldu. Mesele böylece kapandı.
Bombaların patlama tarihi bu konunun kapanmasından sonraki tarihe tesadüf etmektedir."

Belirtir biçimde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
16.09.2005 tarihli Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Raporunda

"Bombanın basınç etkili olduğu",
Jandarma Genel Komutanlığının 11.11.2005 gün ve Evrak kayıt no :HRK:3760-

3084-05/3359, Uzmanlık Numarası: 2005/130 patlayıcı madde olan Van Bölge Kriminal
Laboratuarına ait Expertiz Raporunda ".. Zagros iş Merkezi 3. katında meydana gelen
patlama sonrası olay yerinden toplanan deliller arasında el yapısı veya fabrika imali patlayıcı
madde düzeneğine ait her hangi bir parça bulunmadığından dolayı patlama olayına ne tür bir
düzeneğin sebebiyet verdiğini kesin olarak tespit edebilmenin mümkün olamayacağı,

Ancak patlamanın oluş şekli ile Zagros İş Merkezinde meydana gelen hasarın biçimi
ve Laboratuarımıza gönderilen deliller üzerinde TNT ihtiva eden patlayıcı madde artığı tespit
edildiği" belirtilmiştir.

Sonuç; Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi
kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair
somut bilgi ve belgeye ulaşümamıştır.

5. OLAY : Stadyum Yanı ikiz Binalar Apartmanı Yanında Patlama
02.10.2005 günü saat 22:00 şualarında Yüksekova ilçesi İpek Mahallesi stadyum yanı

İkiz binalar apartmanı arka tarafında bulunan Yeşildere Mahallesi istikametinden bir patlama
sesi gelmesi üzerine Emniyet ekiplerinin patlamanın olduğu olay yerini tespit etmek için
çalışmalar yaptıkları esnada saat 22:20 sıralarında İpek Mahallesi Stadyum yanı ikiz binalar
apartmanının yanında bulunan çöp kutularının arasından ikinci bir bomba patlaması meydana
gelmiş, patlama esnasında olay yerinde bulunan Çankırı - İlgaz - Arpayeri nüf. kay. Salim -
Fatma oğlu 1972 Gölcük doğ. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Tolga Ali
USTA sol kulak zan, Uşak - Sivaslı -Merkez Mah. nüf. kay. Hurşit - Eşe oğlu 1974 doğ.
Başkomiser Hamdı KAMAN sağ göz ve kasıklarından, Ordu - Gölköy nüf. kay. Abdullah -
Hamide oğlu 1972 Gölköy doğ. Birol COŞKUN sağ kulak zan sağ alın ve sol bacağından,
Kocaeli - Gebze Yeni mah. nüf. kay. Şentürk - Menemşe oğlu 1975 Göztepe doğ. Mehmet
TOKMAK sağ boynundan ve uyluğundan şarapnel parçalan ile yaralanmışlar, olay
neticesinde can kaybı olmamıştır.

Yapılan incelemelerde; saat 22:00 sıralarında meydana gelen birinci patlamanın çöp
bidonu içinde meydana geldiğini tespit edilmiş, olay yerindeki deliller toplanarak, bahse konu
patlama olayım gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin kimliklerinin tespiti ile
yakalanmaları mümkün olmamış, olayla ilgili çekilen görüntü kayıtlan, fotoğraflar, kan
numunesi, olay yerinden toplanan numuneler ile birlikte tanzim edilen tahkikat evrakı
Yüksekova C.Başsavcıhğma 2005/2138 Hz. Sayısına kayden gönderilmiş,

Emniyet Genel Müdürlüğünce olayın Güvenlik Kuvvelerine Yönelik Bir Eylem olduğu
belirtilmiştir.
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Jandarma Genel Komutanlığı raporunda, ikinci patlamanın yola tuzaklanan bombanın
patlaması sonucu oluştuğu belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin
İŞLER;

"BAŞKAN - Merkez stadyum yanı ikiz binalar apartmanının yarımda patlama. Buna
da aynı şeyi söyleyeceksiniz, bunları geçeyim. Özel olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa
söyleyin. Yüksekova Huzur Et Lokantası önünde patlama...

ERGİN İŞLER - Onu da bulamadık efendim." biçiminde beyanda bulunmuştur.

Olayla ilgili bomba bilgisi;
03.10.2005 günlü Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Olay Tutanağında; "Çöp kutusunun

olduğu yerde, saat 22.20 sıralarında iki adet anahtar sistemi tespit edilemeyen basınç etkili, el
yapımı bomba patladığı" belirtilmiştir.

30.12.2005 günlü HRK:3760-3451-05/3755 Evrak kayıt, 2005/155 patlayıcı madde
uzmanlık numaralı, JGK Van Bölge Kriminal Laboratuarı Ekspertiz raporunda; "..Her iki
patlama ile ilgili olarak delillerin incelenmesi neticesi, patlama olaylarına neyin sebebiyet
verdiğini tespit edebilmenin mümkün olmadığı ancak, patlamaların oluş şekli ve deliller
üzerinde RDX ihtiva eden patlayıcı madde artığına rastlanıldığı belirtilmiştir."

Sonuç: Belirtilen eylemin; polisi önce bir bomba patlarak olay yerine çekme
sonra da tuzaklanan bir başka bombayı patlatma şeklinde gerçekleştirilen biçimi,
eylemin hedef aldığı şahısların niteliği nazara alındığında, PKK terör örgütü tarafından
işlenmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

6. OLAY : Huzur Et Lokantası Önünde Patlama
20/10/2005 günü saat 04.30 sıralarında Yüksekova İlçesi Yeşildere Mahallesi Nedim

Zeydan Caddesi üzerinde bulunan, Hakkâri Yüksekova Dize nüfusuna kayıtlı Mehmet ve
Rabia oğlu 01/03/1963 doğumlu Ferzinde YILMAZ isimli şahsa ait Huzur Lokantası isimli
işyeri önünde patlama sonucunda çevrede bulunan bina, işyeri ve araçlarda maddi hasar
meydana gelmiş herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

İfadelerine başvurulan mağdurlardan müşteki; Ferzinde YILMAZ, Selahattin
SEVMİŞ, Veli ÇIRK, Hikmet ADAR, Namık KORKMAZ, İkram DOĞAN, Fazıl KURT,
Zeki ÖZTÜRK, Fahrettin YILMAZ, Abdurrahman YETİŞMİŞ, Cihat ALAN, Abdi UÇAR,
Hamit YAŞAR, Emin ONAT ve Mehmet İPEK isimli şahıslar patlamanın kim ya da kimler
tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediklerini ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da
şahıslardan davacı olduklarım beyan etmişlerdir.

Bahse konu patlama olayını gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin
kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmadığı, olayla ilgili çekilen görüntü
kayıtlan, fotoğraflar ve olay yerinden toplanan numuneler ile birlikte tanzim edilen tahkikat
evrakı Hz. 2005/2185 sayışma kayden Yüksekova C.Başsavcıhğına gönderildiği belirtilmiştir.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv tetkikinde:
Olayda mağdur.olan Ferzinde YILMAZ'ın;
1-10.08.1995 tarihinde Yüksekova ilçesinde PKK/KOGRA-GEL terör örgütüne

yönelik sürdürülen operasyonel çalışmalar kapsamında söz konusu örgüte "Yardım yataklık
yapmak ve örgütsel faaliyetlerde bulunmak"suçundan göz altına alınarak, 21.08.1995
tar ih inde sevk edi ldiği Yüksekova C.Başsavcılığınca serbest bırakıldığı,

2-10.03.1999 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan bir ihbar
sonucu, bir grup öğrencinin PKK Terör Örgütüne katılmak jteerejvrüksekova^ Değeri^
köyünden~Köycük Köyüne~döğrîT gideceği bilgisinin alınması üzerîne söz konusu
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güzergah üzerindeki araçlarda yapılan kontroller neticesi şüpheli bulunan (8) şahıs
yakalanmış, yakalanan şahısların alman ifadelerinde örgüte katılmalarında etkili olan
DEHAP Parti binasında görevli şahıslar arasında Ferzinde YILMAZ'ın adını da beyan
etmeleri üzerine söz konusu şahıs yakalanarak 18.03.1999 günü çıkarılmış olduğu
Yüksekova C. Başsavcılığının 1999/195 Hz sayısına kaiden sevk edildiği Yüksekova Sulh
Ceza Mahkemesinin 1999/65 D.iş sayısına kaiden Kefaletle Serbest bırakıldığı,

3-09.10.2003 günü Yüksekova İlçe merkezinde yapılan "Kepenk Kapatma Eylemine"
sahibi olduğu Huzur Lokantasının kepenklerini kapatarak katılması nedeniyle 10.10.2003
günü gözaltına alınarak aynı gün çıkartıldığı Yüksekova C. Başsavcılığının 2003/1478 Hz.
sayısına kaiden serbest bırakıldığı,

4-27.10.2005 günü Şanlıurfa İlinde "Pasaport Kanununa Muhalefet ve Ülkeye
Yasadışı Yollardan Giriş Yapmak" suçundan Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce
yakalanan ve 15.11.2005 günü Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/403 D.iş. karan ile
TUTUKLANAN Mardin ili Savur İlçesi Erkuran köyü nüfusuna kayıtlı Ramazan oğlu 1974
doğumlu Aydın YAVUZER isimli şahsın 13.11.2005 günü Yüksekova İlçe Emniyet
Müdürlüğünce alınan ifadesinde örgüt mensubu olan Dr. FERHAT (K) isimli şahsın
"Ferzinde YILMAZ" dan örgüt adına 500 Dolar parayı başka birisi aracılığıyla aldığı
şeklinde bir bilgisi olduğunu belirttiği,

11.12.2003 tarihinde Bingöl ili kırsalında PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına
silahlı faaliyet göstermekte iken güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele
geçirilen Ali SABUNCU'nun Yüksekova'daki cenazesinin defni sırasında bölücü
nitelikte slogan atması nedeniyle 11.12.2003 günü çıkartıldığı Yüksekova C. Başsavcı
lığının 2003/1752 Hz. sayışma kaiden serbest bırakıldığı,

Ferzinde YILMAZ'ın öz kardeşi olan 1975 Başkale doğumlu Musa YILMAZ'ın
PKK Terör örgütü üyesi olarak örgütün dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğunun
tespit edilmesi üzerine söz konusu şahsın isminin Yüksekova C. Başsavcılığının
1995/262 Hz. sayılı evrakında firari sanık olarak adının geçtiği, ancak şahıs hakkında
herhangi bir yakalama müzekkeresinin mevcut olmadığının arşiv tetkikinden anlaşıldığı,
Ferzinde YILMAZ ve 1. derece yalanlan hakkında istihbari bilgi ile yukarıda belirtilen
olaylar dışında herhangi bir olaya kanşnklanna dair başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığı,
belirtilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Olv.(426) (700) savılı yazısında: "Ferzinde YILMAZ: Yüksekova ilçe merkezinde
bulunan Huzur Et Lokantasının sahibidir. Lokanta önünde meydana gelen patlamanın
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından maddi durumu iyi olan esnaflara yönelik
uyguladığı vergi toplama faaliyetlerinin kolaylaştınlması ve bölgede ses getirmek amacı ile
yapılmıştır. Ferzinde YILMAZ'ın PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne vergi adı altında para
verdiği ile ilgili SERHAT DERİK (K) Aydın YAVUZER'in ifadesinden anlaşılmaktadır."
bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Hakkâri İl Jandarma Alay Komutanı Erhan KUBAT;
"...Serhat Dirik, iki kodu var, Erdal Dijvar kod, iki kodlu Aydın Yavuzer,

Yüksekova'daki patlamalarla ilgili bunun da cumhuriyet savcılığına ifadeleri gittiği için ve
müdafii huzurunda alındığı için geçmiş patlamalarla ilgili kafanızda belki daha aydınlatın
olabilecek şöyle bir sayfalık bir metin okumak istiyorum, müsaade ederseniz... bir para
isteniyor, bu parayı almadığında, şahsı kaçınyor, arabasını kaçınyor veya birkaç kere
uyanlıyor, vermediği zaman bomba atıyor. Bu bomba atmayı, örgüt hiçbir zaman
üstlenmiyor. Biz bunun evine bomba attık diye ben hiçbir zaman görmedim. Mesela,
dolayısıyla, Huzur Et Lokantasındaki Ferzende'ye yine aynı şekilde, devam ediyor, en sonunu
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müsaadenizle okuyayım. "PKK Kongra Gel terör örgütü adına vergileme olarak bunları aldık.
Bu para ve eşyaları alırken halkın geneli erteleme suretiyle biraz da korkudan veriyorlardı.
Gönüllü vergi veren nadir." Yani, gönüllü vergi olarak kimse vergi vermek istemiyor örgüte,
dolayısıyla, bunlar da korkutarak patlama yaparak veya tehdit ederek, alıyorlar. Yani,
bölgedeki sitem bu şekilde yürüyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Ayhan
FALAKALI;

"Yüksekova'da bir lokantaya atılan bir bomba var. Şahsın ismi Ferzande Yılmaz. Onu
da orada şey yapmıştım. O da benim dikkatimi çekti. Huzur Et Lokantası... Bu şahsın
lokantasının önüne bir bomba konulmuş, bomba patlamış, çevredeki ve adamın işyerinde
maddî hasar meydana gelmiş. Mesela bu şahıs için de, bunu yüzde yüz teyit etmemiz
mümkün değil; ama, şahıs için deniliyor ki bunun iki tane oğlu kırsalda PKK içerisinde
faaliyet gösteriyordu. Bu şekilde bir söylenti, iddia var. Şimdi bunu da bir yere oturtamadım
yani, buna da bir yorum getiremedim."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"KOMİSYON UZMANI - Huzur Et Lokantası, son Sayın Başkanım.
YAŞAR AĞDERE - Huzur Lokantası da, evet, bu şahıs Ferzende Yılmaz diye

yanılmıyorsam ismi böyle olacak. İncelediğimizde, daha önce PKK terör örgütüyle ilgili
hakkında işlem yapılmış şahsın, Huzur Lokantasının sahibi.

BAŞKAN - O dosyayı bize verebilirseniz, birer fotokopi alabiliriz.
YAŞAR AGDERE - Hepsini gönderdik. Size şu albümü getirdim, fotoğraflarıyla

birlikte. Olayları gösteren, patlamaları gösteren...
BAŞKAN - Sayın Vali'nin getirdiğiyle aynı mı acaba?
YAŞAR AĞDERE - Bilmiyorum, Vali Bey nasıl bir şey getirdi?
Huzur Lokantasıyla ilgili, patlayıcının cinsi konusunda, yanılmıyorsam...
KOMİSYON UZMANI - ifadesi alındı mı Ferzende.
YAŞAR AGDERE - Plastik patlayın olduğu anlaşılmış patlayıcının.
Ferzende Yılmaz daha önce 95-99, 2003-2005 yıllarında hakkında işlem yapılmış,

yataklık yapmak, örgütsel faaliyetlerde bulunmak, PKK terör örgütüne eleman temin etmek,
kepenk kapatma eylemine karışmak, Pasaport Kanununa muhalefet etmekten hakkında işlem
yapılmış.

AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, o PKK'lıysa PKK onu niye bombalasın?
YAŞAR AĞDERE - Yani, şunu, tabiî, bazı şeyler, az önce de dediğim gibi, örgüt

tarafından hem kendi yandaşlarının, mensuplarının kafasını karıştırmak hem güvenlik
kuvvetlerinin kafasını karıştırmak için bu tür eylemler de yapmış olabilir; çünkü, son eylem
tarzı halkı kışkırtmak, güvenlik kuvvetlerine karşı ayaklandırmak şeklinde, sivil itaatsizlik
şeklinde bir eylem planlan var örgütün. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Tabiî, yorum şu
anda... Başka yorumlar da yapılabilir; ama, benim değerlendirmem böyle."

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKİNKILIÇ;
"Yüksekova'daki lokantada meydana gelen patlama olayına gelince, Huzur Lokantası,

işte Ferzende Yılmaz'a ait. Şahsın dükkânının önüne konulan el bombasıyla ilgili yaptığım
çalışmada, dükkân sahibinin, lokanta sahibinin kardeşlerinin örgütün kırsal kadrosunda, yani
dağ kadrosunda olduğuna ilişkin arşiv bilgilerine ulaştım ve bunun örgüt tarafmdan
yapılamayacağına kanaat getirdim; yani, örgüt tarafından bu işin olamayacağına; çünkü,
kırsalda örgüt adına faaliyet gösteren bir lokanta sahibinin çocuklarının kırsalda örgüt adına
faaliyet gösterecek ve sonrasında da dükkânına bomba atılacak. Bunlar bende birtakım
şüpheler oluşturuyordu. Zaten, Yüksekova'da biliyorsunuz daha önceden de Yüksekova
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çetesine ilişkin yine komisyonlar kurulmuştu. Yine bu olayın da Yüksekova'da olması bende
birtakım soru işaretleri oluşturdu."

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ;
"Huzur et lokantasına gelince, Ferzinde Yılmaz bizim partimizin 2004 seçimlerinde

aday adayı idi. Halen de yöneticilik yapan, önceki beş yıllık dönemde de belediye meclis
üyesi idi. Belediye Başkan Vekilliği yaptı. Böyle bir kimliği olan bir vatandaş. Lokantasının
kapışma bomba konuldu, 30-40 milyon liralık bir zarar verilmişti kendisine. Tezgah falan
hepsi gitmişti. Özellikle yapısı bu, tabiî ki, kendisiyle ilgili belirleyeceğim nokta budur.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Derin devlet mi yani?!..
M. SALİH YILDIZ - Onu da net söylemi, hatta bu konuda son zamanlarda

kaygılandığını, takip edildiklerim, işte çok garip araçların orada olduğunu... O gece, karşıdaki
avantaj denilen yerin orası lojmandır, en azından 30-40 dairedir. Burası yüzde 90'i
uzatmalıların oturduğu bir yerdir. L tipindedir cadde, her gece oradakilerin araçları orada park
halindeyken, o gece hiçbir tane araç olmuyor."

Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
"BAŞKAN - Merkez stadyum yanı ikiz binalar apartmanının yanında patlama. Buna

da aynı şeyi söyleyeceksiniz, bunları geçeyim. Özel olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa
söyleyin. Yüksekova Huzur Et Lokantası önünde patlama...

ERGİN İŞLER - Onu da bulamadık efendim.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Sayın Başkan sormuştu, Huzur Et Lokantasıyla ilgili

fail yakalandı mı?
ERGİN İŞLER - O olayla ilgili faili yakalayamadık efendim.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Huzur Lokantasının sahibinin ne işle uğraştığı veya

onun ailesinden veya çocuklarından kırsalda, yani terör örgütü içinde olan oğlu, yakım var
mıdır?

ERGİN İŞLER - Onu duyduk efendim, bir kardeşinin kırsalda olduğu yönünde
bilgimiz var sayın milletvekilim."

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amiri Orhan COŞKUN;
"BAŞKAN - Huzur Et Lokantası...
ORHAN COŞKUN - Huzur Et Lokantası, bizim anlamdıramadığunız bombalardan,

eylemlerden bir tanesi. Yani, ben de, bu komisyonun raporlarım, ertesi günü gazetelerden
okuyorum, internetten takip ediyorum. Ben de, o şekilde şüphelerim de haklı olduğumu
düşünüyorum. Bir yere koyamıyorum yani o eylemi."

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Başkanım, özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Bir yere
koyamıyorum derken, neden koyamıyorsunuz, şahsın durumundan dolayı mı?

ORHAN COŞKUN - Bizim mesleğimiz, ilgilendiğimiz, ülke için tehdit olduğunu
düşündüğümüz yasadışı örgütlerin hareketlerini izlemek, anlamlandırmak ve ben, orada
faaliyet yürüten yasadışı örgütlerin stratejilerini, yine bildiğim kadarıyla, o eylemi
yapmalarında bir gerekçe görmüyorum. Yani, kimse kendi kapısının önüne bomba koymaz
gidip."

H uzur Et Lokantası Sahibi FERZİNDE YILMAZ;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
1963 Başkale doğumlu olup, Yüksekova Lisesi mezunu olduğunu, 1987'den beri

lokantacılık yaptığını, 1990'dan beri HEP ve DEHAP'ta siyaset yaptığını, ilçe yöneticiliği
yaptığını, i 999'da belediye meclis üyeliğine seçildiğini, 159 gün de Belediye Başkanı
vekilliği yaptığını,

Bölgede çok nahoş olaylar olduğunu, yani bir grup karanlık güçlerin, sırf ortalığı
bozmak için, huzuru bozmak için Yüksekova İlçesini veyahut da Hakkâri bölgesini
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kanştırmak için bazı eylemlere giriştiğini, bu eylemlerden birinin de işyerine yapıldığını, 10
uncu ayın 20'sinde, yani ramazanın 20'si saat gece 4.30 gibi sabaha doğru evine bir telefon
geldiğini, telefonda, karşıdaki sesin, emniyetten arıyoruz, emniyete kadar gelebilir misiniz
dediğini, kendisinin de saat 4.30'da emniyete gelmeyeceğini, bu saatte emniyette işinin
olmayacağını, gündüz olduğunda emniyete gelebileceğini söylediğini, beyefendi gelebilir
misiniz diye tekrar söyleyince hayır, ben gelmiyorum bu saatte, çıkmıyorum dediğini,
tekrar, beyefendi, sizin işyerinizde patlama var, o zaman patlama yerine kadar gelin
denildiğini, ancak kendisinin hem siyasî kimliğinden dolayı o cesareti bulup o saatte dışarı
çıkma cesareti bulamadığını, kardeşlerim aradığını böyle bir olay var, böyle bir telefon
geldi, siz gelin önceden dediğini, onların teyidi ile onlarla işyerine gittiğini, işyerindeki
büyük patlamayı gördüğünü,

Olay günü hemen şikâyette bulunduğunu İlçe hakiminin hasar tespitini belirlediğini,
lokantanın bombalanmasının nedeninin siyasî kimliği olduğunu, geçmişten beri HEP'ten
DEHAP'a kadar bu siyasî parti içinde ilçe yönetiminde üyeliğinden belediye meclis
üyeliğine kadar, belediye başkanlığına kadar geldiğini, bir de kardeşinin 1993 'ten beri
örgütte olduğunu, ondan dolayı bu şekilde karanlık güçler tarafından hedef alındığını, bu
olayların da Şemdinli olaylarıyla bağlantı olduğunu düşündüğünü, Şemdinli olayı olduğu
günden beri de herhangi bir olayın da olmamasının bunu kanıyı kuvvetlendirdiğini, daha
önce bir tehdit almadığmı.yeniden dükkanını açtığını, dükkanın tam karşısında Avantaj İş
Merkezinin üstündeki apartmanda, güvenlik güçlerinden de memurlarında aralarında
bulunduğu 30-40 kişinin oturduğunu, hemen bitişiğinde başka bir binada da 15 kişiye yakın
insan oturduğunu, o arada her gece en az 10-15 tane araç bulunurken o gece tek bir araçtan
başka bir araç bulunmadığım, sabah olay anında orada bulunan sadece bir aracın hasar
gördüğünü,

Bombanın etkili bir ses bombası olabileceğim, ama cins ve türünü bilmediğini,
Belirtmişlerdir.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün Hakkâri İl Emniyet müdürlüğüne yazdığı

27.10.2005 gün ve S. N: 2.15 sayılı yazısında; "El yapımı basınç etkili anahtar sistemi belli
olmayan bombanın patladığı" belirtilmiştir.

Van Jandarma Bölge Kriminal Amirliğinin 30.12.005 gün ve HRK: 3760-3453-
05/3757 sayılı Expertiz Raporunda söz konusu patlayıcının RDX ihtiva ettiği ifade edilmiştir.

Sonuç; Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi
kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair
somut bilgi ve belgeye ulaşılmamıştır.

7. OLAY : Askerlik Şubesi Nöbet Kulübesi Altında Patlama
24/10/2005 günü saat:23.30 sıralarında Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi

Askerlik Şubesi civarında bir patlama sesinin gelmesi üzerine bahse konu yere Emniyet
ekiplerince intikal etmiş ve yapılan çalışmalarda patlamanın Askerlik Şubesi nöbet kulübesi
alana bırakılan bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği ve askerlik şubesi binası ile çevrede
bulunan binalarda maddi hasar oluşmuş, yaralanma ve can kaybı olmadığı anlaşılmıştır.
Patlama sonrasında, nöbet tutan askerlerin vermiş olduğu eşkal üzerine çevrede araştırma
yapan ekipler tarafından eşkale uyan Hakkâri Çukurca Çayırlı Köyü nüfusuna kayıtlı
Mehmet- Fatı oğlu 1966 Çukurca doğumlu Muhsin TAŞ isimli şahıs refakate alınarak,
Askerlik Şubesine götürülerek olay esnasında nöbet tutan Süleyman YERSİZ isimli asker
şahsı teşhis etmiş, Yüksekova CBaşsavcılığımn talimatıyla şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğünce
gözaltına alınmış, alınan arama kararına istinaden Muhsin TAŞ isimli şahsın Esentepe
Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna
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rastlanılmamış, şahsın kardeşi olan ve aynı evde ikamet eden Hakkâri Çukurca Çayırlı Köyü
nüfusuna kayıtlı Mehmet-Fatı oğlu 1972 Çukurca doğumlu Ahmet TAŞ, evde bulunan ve
kendisini tanımadıklarını beyan ettikleri Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı Yusuf- Fatma oğlu
01/01/1966 Lice doğumlu Zeki TURSUN isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatları
doğrultusunda gözaltına alınmışlardır.

İfadesine başvurulan Türkan UNDAL isimli şahsın ifadesinde; belirtmiş olduğu
eşkalle fiziken Muhsin TAŞ'a benzediğini ve bu şahsın olabileceğini beyan etmesi üzerine,
adı geçen şahıslardan Ahmet TAŞ isimli şahıs 25/10/2005 günü Nöbetçi C.Savcısının talimatı
ile ifadesi alındıktan sonra salıverilmiştir.

Şüpheli Muhsin TAŞ isimli şahıs ifadesinde; olayın meydana geldiği saatte arkadaşı
olan Selim ATEŞ isimli şahsın ikametinde olduğunu, patlama sesini hep birlikte otururken
duyduklarını, deprem olduğunu sanarak çocuklarım merak ettiği için arkadaşının evinden
ayrılarak ikametine gitmek istediğini beyan etmiş. Bu esnada yolda kendisinin Polisler
tarafından çevrilerek Askerlik şubesi önünde patlayan bomba ile ilgili olarak şüpheli
olduğunu söylediklerim, kendisinin hiçbir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını beyan
etmiştir.

Şüpheli Zeki DURSUN isimli şahıs ifadesinde; 2 sene önce evinde kaldığı Hacı
isminde olan kişinin evini ararken kapısını çaldığı evin kapısını Ahmet isimli şahsın açtığını,
Hacı isimli şahsı aradığını bulamadığını, kendisinin tanrı misafiri olduğunu söyleyerek evde
kalmak için ısrar ettiğini belirtmiş, eve kabul edilmesi üzerine hemen gösterilen yerde
uyuduğunu patlama sesini bile duymadığını beyan etmiştir.

İfadelerine başvurulan müştekilerden; Vefa BASKIN, Mustafa DİNLER, Erhan IŞIK
ve Tayfun KJRDEMİR isimli şahıslar patlamanın kim ya da kimler tarafından
gerçekleştirilmiş olduğunu bilmediklerini ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan
davacı olduklarım beyan etmişlerdir.

Olay yerinde 22-24 nöbetini tutan Şikayetçi Süleyman YERSİZ "Siyah kabanlı hafif
kel 40-45 yaşlarında bir erkeğin elinde iki tane siyah poşetle nöbet kulübesinin önünden
geçtiğini, duvara geldiği için görüş alanından çıktığını, 2-3 metre sonra gördüğünde elinde
poşetler olmadığını beyan etmiş, yüzleştirme tutanağında da şüphelilerden Muhsin TAŞ'ı
teşhis etmiştir.

Tanık Türkan ÜNDAL "Askerlik şubesinin önünden siyah kabanlı hafif kel 40-45
yaşlarında bir şahsın geçtiğini yüzünü göremediğini ancak fizik olarak şüpheli Muhsin TAŞ'a
benzediğini" beyan etmiştir.

Şüpheli Muhsin TAŞ ise savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiştir.
Bahse konu patlama olayını gerçekleştiren kimliği meçhul kişi veya kişilerin

kimliklerinin tespiti ile yakalanmaları mümkün olmamış, olayla ilgili çekilen görüntü kayıtlan
fotoğraflar, olay yerinden toplanan numuneler, Muhsin TAŞ ve Zeki DURSUN isimli şahıslar
26/10/2005 günü haklarında hazırlanan tahkikat evraktan ile birlikte 2005/2184 Sor. sayısına
kayden Yüksekova C.Başsavcılığma sevk edilmiş, Zeki TURSUN isimli şahıs Yüksekova
C.Başsavcılığmda alınan ifadesine müteakip SERBEST bırakılmıştır.

Muhsin TAŞ isimli şahıs ise sevk edildiği Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin
2005/381 D.İş kararına istinaden Yasadışı Bölücü Terör Örgütü PKK-KONGRA/GEL adına
Bombalı Eylem Yapmak suçundan TEVKİF edilmiştir. Daha sonra Ercan YETER, Mehmet
Zeki KARAGÖZ isimli şahıslar 1 tabanca, 2 el bombası ile yakalanmışlar ve
TUTUKLANMIŞLARDIR. Emniyet Genel Müdürlüğünce olayın, Güvenlik Kuvvetlerine
yönelik bir eylem olduğu değerlendirilmektedir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 08.11.2005 gün ve 2005/2218 soruşturma. 2005/72
karar sayılı Van C.Bassavcılığına hitaben düzenlediği fezleke eki olan, tutuklama
müzekkeresinde: İlçe merkezinde son günlerde patlayan bombaların şüpheliler tararından
konulduğu şeklindeki emniyete yapılan bir ihbar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında
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Şüpheli Mehmet Zeki KARAGÖZ'ün evinde yapılan aramada bir adet MKE yapımı el
bombası bulunduğu, diğer şüphelinin Ercan YETER'in evinde de PKK terör örgütü ile ilgili
yasak yayın bulunduğu ve adı geçenlerin anılan gerekçeyle tutuklandığı, Mehmet Zeki
KARAGÖZ'ün Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifadede Yüksekova da Askerlik Şubesinin
önünde meydana gelen patlama ve Zağros İş Merkezinde meydana gelen patlama olayları ile
ilgisi sorulduğunda olayları sonradan öğrendiğini, atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği
anlaşılmıştır.

17.03.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.34.06.0U 132/1107106-972-52547 savıh bilgi notu
yazısında: "30.10.2005 günü saat:02:00 sıralarında Hakkari ili, Yüksekova ilçesi, Yeşil dere
Mah, Yeşil Dere Cad, Mehmet Zeki KARAGÖZ "e ait evde patlayıcı bulunduğu ihbar
edilmesi üzerine, evde yapılan aramada bir adet MKE imali savunma tipi el bombası
bulunmuştur. Yapılan incelemede, MKE imali savunma tipi el bombası maşası üzerinde MKE
100 45 KF MKE -1-37 07 93 rakam ve yazı grubunun olduğu, patlayıcısının TNT olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu el bombalarının depolarda ve adli emanette saklanması ve
bulundurulması sakıncalı olduğundan ve söz konusu el bombalarının normal olarak
emsallerine eşdeğerde patlayıp patlamadığının tespiti için fotoğrafları çekilerek imhası
yapılmıştır." Biçiminde bilgi verilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan
Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
"ERGİN İŞLER-Bir tek askerlik şubesine konulan bir düzenek vardı sayın

milletvekilim, çok özür diliyorum, onun faillerini bulduk.
BAŞKAN - Hangisini buldunuz?
ERGİN İŞLER - Askerlik şubesi önüne bırakılan.
BAŞKAN - Nöbet kulübesindeki?
ERGİN İŞLER - Evet efendim, onun faillerini bulduk efendim.
BAŞKAN - Kimlermiş, kaç kişiymiş?
ERGİN İŞLER - Hemen o anda olay yerinin yakınında nöbet tutan bir asker

görmüştü, olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığın birini o şekilde aldık, daha sonra yine
ihbar neticesi, yine bu olayla ilgili olayın gerçek faillerini iki adet el bombası, bir tabanca ve
bir miktar uyuşturucuyla birlikte iki kişiyi aldık sayın milletvekilim." .

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amiri Orhan COŞKUN;
"ORHAN COŞKUN - Yok, bilgim tabiî ki var, ama, basından duyduğumuz kadarıyla,

yani olay yerinde değildim, o manada söyledim.
Yüksekova için de, efendim, 31.08'deki bir eylem var, iş merkezinin önünde, demin

saydınız efendim ve 2.9'da Cengiz Topel Caddesindeki o aracın altına konulan bomba. O
olaylar sırasında da senelik izindeydim; ama, tabiî ki, geldikten sonra bilgim oldu, dosyalan
okudum, yani çoğunu. Bununla alakalı, elimize operasyona yarayacak manada bilgi
ulaştığında, biz, zâten ilgili birimleri harekete geçirip özellikle, öncelikle daha doğrusu
Hakkâri'de bağlı bulunduğum şubeyi bilgilendirip, onların da öncelik durumuna göre,
ivediliğine göre, bir ilçede operasyona dönmesini sağlamak bizim orada bulunuş amacımız.
Bu saydığınız, arz ettiğiniz eylemlerle alakalı, bir kısmıyla alakalı bu şekilde somut duyumlar
aldık bu saate kadar. Örneğin, askerlik şubesinin önüne konulan bombayla alakalı şöyle bir
hadise oldu. Bu da, sıkıntılarımızdan bir tanesi tabiî ki. Şahıslar, yani görevlilerin olduğu
ortamda, aynen bu şekilde, kalabalık bir ortamda, ön sorgusunda, daha avukatları gelmemişti,
ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri filan oradaydı, herkes. Sorulduğunda, kendisi söyledi
mesela bir tanesi; dedi ki "evet, bu bombayı ben koydum." Ama, daha sonra, avukatlarıyla
görüştükten sonra "lütfen, eski söylediklerimin üzerini çizer misiniz" dedi bize, biz de hay
hay dedik tabiî ki, başka bir yetkimiz yok. Daha sonra reddetti yaptığı eylemi.
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BAŞKAN - Çizdiniz mi üzerini?
ORHAN COŞKUN - Efendim, başka bir şey yapma yetkimiz yok. Avukatın yanında

eski ifadesini reddetti, avukatına başka bir ifade verdi.
BAŞKAN - Ama, bunu da tespit edeceksiniz... Ne bileyim, şöyle şöyle, avukatıyla

görüştükten sonra ifadesini değiştirmiştir. Çizdiniz mi siz onu?
ORHAN COŞKUN - Orada efendim, herhangi bir kayıt alma imkânımız olmadığı

için... Yani, burası gibi, ses ya da görüntü kaydı yapmadık, öyle bir teknik imkânımız yok.
BAŞKAN - Ama, yazdık dediniz ya...
ORHAN COŞKUN - Hayır efendim... Bizim zaten ifade alma yetkimiz yok.

Öngörüşmede, olayın, o şahsın yakalanmasının şokuyla beraber, emniyete geldiğinde "evet
ağabey, yaptım" dedi; ama, daha sonra, avukatıyla görüştükten sonra, artık, ne dedi, ne
demedi, bilmiyorum avukatıyla arasındaki görüşmeyi. "Ben, onlan saçmaladım, kusura
bakmayın, bilgim yok" dedi, çıktı.

BAŞKAN - Kişi belli değil mi; belli, şu anda da belli, biliyorsunuz o kişiyi.
ORHAN COŞKUN - Efendim, bir kişi aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmaz.
BAŞKAN - Yargılanmamış ki o kişi!
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Yani, o şahıs biliniyor mu diye soruyor.
ORHAN COŞKUN - Mahkemeye çıktı; ama, tabiî ki, kendi beyanı dışında, çok daha

somut delil olmadığı için sanık serbest kaldı.
BAŞKAN - Hakkında dava filan açılmadı yani.
ORHAN COŞKUN - Efendim, net bilgim yok. Bizim görevimiz savcılığa kadar, ama,

dava açılıp açılmadığını bilmiyorum yani. Sizi yanıltmayayım."
Biçiminde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
25.10.2005 günlü Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Olay Tutanağında; 1 adet anahtar

sistemi tespit edilemeyen parça ve basmç etkili bomba olduğunun belirtildiği görülmüştür.
Jandarma Genel Komutanlığı Van Bölge Kriminal Laboratuar Amirliğinin

30.12.2005 gün ve HRK: 3760-3452-05/3756 Evrak Kayıt, 2005//157 Patlayıcı madde Uzman
No Mu Expertiz Raporunda; "...Delillerin incelenmesi neticesi patlama olayına neyin sebebiyet
verdiğini tespit edebilmenin mümkün olmadığı ancak, paûamının oluş şekli ve deliller
üzerinde RDX ihtiva eden patlayıcı madde artığına rastlandığı," belirtilmiştir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/2218 soruşturma, 2005/72 karar sayılı fezleke
dosyasında bulunan 07.11.2005 tarihli imha tutanağında "...M. Zeki KARAGÖZ'e ait evde
yapılan arama neticesinde bir adet MKE imali savunma tipi el bombası ele geçirilmiş ve
Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/2218 hazırlık numaralı evrakına istinaden tararımızdan
imhası ve düzenlenecek imha tutanağının gönderilmesi istenildiğinden, bahse konu bir adet
MKE yapımı savunma tipi el bombasının haki renkte olduğu ve maşası üzerinde MKE 100
KF MKE -1-37 07 -93 rakam ve yazı grubunun bulunduğu görülmüştür.Yapılan
aramalarımız neticesinde ele geçen el bombasının depolanması bir yerden bir yere
nakledilmesi sakıncalı olduğundan meskun mahal dışına çıkılarak usulüne uygun şekilde
patlatılmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." bilgisinin yer aldığı gözlenmiştir.

Sonuç:
1-Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, hedefin kamu kuruluşu olması, ilgili kişilerin

ifade ve beyanları, şüphelinin tutuklanması nedeniyle PKK tarafından gerçekleştirildiği
değerlendirilmektedir.

2-Yüksekova C. Başsavcılığından komisyonumuza gönderilen dosya örneği
içerisinde ele geçtiği bildirilen diğer el bombası hakkında başkaca bir bilgi
bulunmaması dikkat çekici bulunmuş, bu hususun irdelenmesi, ikinci bombanın ne
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olduğu anlaşılamadığı takdirde sorumluları hakkında gereğinin yapılması için ilgili
mercie yazı yazılması gerektiği değerlendirilmiştir.

8. OLAY : Zağros İş Merkezinin S. Katma Roketli Saldırı
28/10/2005 günü saat 01:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi

üzerinde bulunan ZAĞROS İŞ MERKEZİ adlı iş merkezinin 5. katına iş merkezini cepheden
gören sokak içerisinden 5. kata paralel bir şekilde iş merkezine RPG-7 roketli saldın sonucu
roketatar mermisinin iş merkezinin S. kat penceresinin alt kısmındaki 85 cm'lik duvar
kısmına isabet ettiği, binada maddi hasar meydana geldiği, iş yeri sahibi olan mağdur Sabri
YURTSEVEN'e ulaşılamadığı, olay ile ilgili olarak şahsın Vekili olan Avukat Taha
AYHAN'in ifadesinin alındığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı olayda; Müşteki Vekili
Taha AYHAN'in ifadesinde; olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan davacı olduğunu
beyan etmiştir.

Olayla ilgili tahkikat evrakı Yüksekova C.Başsavcılığmın, 2005/2233 Hz. Sayısına
kayden gönderildiği belirtilmiştir.

Sabri YURTSEVEN Müşteki sıfatı ile 22.11.2005 günü Yüksekova C. Başsavcılığınca
alınan ifadesinde; " Yüksekova İlçe Merkezinde bulunan Zağros İş Merkezi bana aittir. Olay
tarihinde geceleyin bana ait iş merkezine roketli saldın yapıldığını öğrendim.Benim her hangi
bir düşmanım yoktur. Kimseyle herhangi bir alacak verecek meselem yoktur.İş yerime
kimlerin niye saldın yaptığını bilmiyorum. Olay nedeniyle davacı ve şikayetçiyim" demiştir.

Aksiyon Dergisinin 21.11.2005 günlü ve Fuat AKYOL imzalı yazısında: "İlginç olan,
Zagros'un sahiplerinin Şemdinli'deki patlamadan 20 gün önce İstanbul'da bir ton 51 kilo
eroinle yakalanmalanydı." denmektedir.

Emnivet Genel Müdûrlûgü'nûn 18.01.2006 günlü bilgi notunda:
"Zağros İş Merkezinin Sahibi Sabri Yurtseven'in 07.07.2000 tarihinde Van'da 55 gr

afyon maddesi satmak suçundan yakalandığı,
Sabri'nin kardeşi Haşim YURTSEVEN ve akrabası Fevzi YURTSEVEN isimli

şahıslarda, 21.09.2005 günü (iki patlama tarihi arasında) İstanbul'da 1020,527 Kg EROİN,
285 gr afyon, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sahte sürücü belgesinin ele geçirilmesi ile
sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda yakalandığı,"kaydının bulunduğu görülmüştür.

Yüksekova C. Başsavcılığının 04.01.2006 tarih ve Soruşturma no : 2005/2233. Karar
no: 2006/2 sayılı fezlekesinde. "Suçun işleniş şekli ve evrak kapsamı incelendiğinde terör
örgütü tarafından işlendiği" belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Ayhan

FALAKALI;
"Bir olay daha var. Aslında iki tane olay daha var. Yüksekova'da yine Zağros İş

Merkezi diye bir yer var. Tabiî bunlar bir yandan benim yorumum, bir yandan da orada
duyduğum halk arasında söylenti şeklindeki şeyler de var. Zağros İş Merkezinin sahibinin
örgüte maddî yardımda bulunduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Evet Uyuşturucu
ticaretinden şeyi olduğu söyleniyor şahsın. Bunun işyerine iki defa bomba atılmış. Bu da bir
yere koyamadığım bir eylem. Bu eylem aynı yere iki defa yapılmış."

Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih YILDIZ;
"Zağros iş merkezi ve Çağlayan dershanesi orada dershane açmak istiyor. Tabiî,

özellikle, o dershane açmak isteyen kesimlerin davranışları, hareketleri, yaklaşımları, daha
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önce Silvan'da, Batman'da, yani ortaya çıkan süreçte, Hizbullah denilen kesimlerin halkın
kafasında çağrışım yaptığı için buna tepkiyen oradaki halk istemiyordu bu dershaneyi
kendilerine versinler ve adamlar o konuda bilmiyordu. Bunlar da dershaneyi almak istiyorlar
ve bu arada vatandaş, halkın bu tepkisini anlayınca, "ben vermiyorum" demiş onlara. Bunun
üzerine aradan kısa bir süre geçti, adamın üçüncü katında 500 milyara yakın hasar görerek,
duvarlar şöyle arkaya doğru atmıştı, koridor, çok güçlü bir bomba koyulmuş. Orada esnaf
odası da var. Esnaf odası başkanı da biraz daha demokrat bir kişiliktir, İrfan Bey. Halk orada
dedi, bu derin devlet dediğimiz, bunlarla birlikte bu bombayı bunlar koydular. Onun
arkasında on gün geçmedi, dışarıdan aynı yeri roketle vurdular. Roket delmemişti, dışarıdan
parçalamıştı. Bütün insanların bu dershaneden dolayı gelişiyor, yani, devletin rahatsızlığı
değildir, ama derin devletin bunlarla işbirliğinin ortak rahatsızlığıdır. Bunu birileri yapıyor
bunlarla birlikte, yani bu tepkiyi gösteriyor. Esnaf ve sanatkârlar odasının bu konuda bir basın
açıklaması olmuştu. Buraya bombayı koyanlar şunlar bunlar, karanlık güçlerdir, derin
devlettir, devleti sıkıntıya sokmak isteyen kesimlerdir ve özellikle o dershaneden de yola
çıkarak, burayı vermedikleri için rahatsız olan o kesimlerin, yani bir pratiğidir. Böylece bir
açıklaması vardır."

Zağros İş Merkezi Sahibi Sabri YURTSEVER'İN'in Avukatı Taha AYHAN;
Komisyonumuzun Yüksekova'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
1981 Yüksekova doğumlu olup, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, bir

senedir Yüksekova'da avukatlık yaptığını, ikinci bombalamanın 28.10.2005 günü saat
01.45'te roketatarlı saldın olarak gerçekleştiğini, binanın karşısındaki bir binadan atıldığını
burada ARP 3 denilen bir roket türüyle saldınldığıru ve 4. kata isabet ettiğini, buna RPK-3 'te
denildiğini, şans eseri roketatar mermisi binanm dışında patladığı için binanm içine çok fazla
zarar veremediğini, binaya bir olay sırasında da panzer çarptığım, gösterilere müdahale
etmeye çalışırken, kömür yığınlarının olduğu bir yerde onun üzerinden hamle yapmaya
çalışırken kayıp, binanın ana kolonlarından bir tanesine panzer çarptığını, burada da yine
binada büyük hasar meydana geldiğini,

Eylemlerin genel olarak, can kaybı olmasın düşüncesiyle ya binaların tamamen boş
olduğu zamanlarda ya da başka durumlarda, herhangi bir can kaybı amacı olmadan korkutma
amaçlı yapıldığını düşündüğünü, roketin de herhangi bir dükkâna isabet etmediğini 4. ve
katlar arasındaki bir bloğa isabet ettiğini, saldırırım tamamen binaya yönelik olup herhangi bir
kimseyi hedef almadığım, karşı ki binalardan hangisinden atıldığını da tam olarak
bilemediklerini ancak tam karşıda Han Pansiyon denilen, genelde Yüksekova'daki
öğretmenlerin kaldığı bir bina; öğretmenlerin veyahut da işçilerin kaldığı pansiyon şeklinde
bir binanın en üst katandan atıldığına yönelik ifade bulunduğunu, ayrıca, olaydan hemen sonra
oraya gidip de barut kokusu duyduğunu iddia eden insanlar da olduğunu ama, bu yönde
yeterince araştırma yapılmadığını, bu roketatarlı saldın da herhangi bir hedef seçilmediğini,
ama, profesyonelce yapıldığını, ilk patlamadan sonra binanm hemen her metrekaresine bir
kamera yerleştirildiğini, yine ilki gibi bir bomba patlarsa bu kamera sistemiyle biz bunu tespit
ederiz diye düşündüklerini ama, bu kişilerin daha profesyonel çıktığını,bu sefer de, karşıdan
bir roketatarlı saldın yaptıklarını, Han Pansiyondan atıldığına dair bayağı görgü tanığı
obuasına rağmen pansiyonda detaylı bir arama yapılmadığını,

Uzun zamandır, 1999 yılından beri Yüksekova'nın çok sakin olduğunu, gerçekten
fazla bir olay gerçekleşmediğini, Şemdinli olaylarının, özellikle buradaki halkın kafasında çok
fazla miktarda soru işareti oluşturduğunu, hatta, ondan sonra söylentiler çıktığını, işte,
Şemdinli'de yakalanan arabanın içinde Zağros Centerin ve Yüksekova'daki diğer yerlerin
krokileri çıkmış diye bilgiler geldiğini, bunlan düşündükleri zaman, bu Şemdinli olayıyla bir
bağlantısı olduğunu düşündüklerim, ama, kesin bir şey de söyleyemediklerini, Yüksekova'da
bu sene hemen hemen gözde olan tüm yerlere veyahut da göz önünde olan tüm yerlere bir
saldın olduğunu, yani, özel olarak bir kişiye yönelik bir saldın olmadığını, özel olarak bu
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bina sahibine yönelik bir saldın olmadığım, iki tanesinin aynı bina olması, belki de o binanın
en gözde olan yer olmasından kaynaklanabileceğini, Uyuşturucu trafiğiyle bağlantısı bina
sahibinin kendisinin olmadığını, ancak, bir tane yeğenlerinin yıllar önce aileden ayrılmış bir
tanesinin, geçenlerde İstanbul'da yakalandığını, belki amcasının torunu gibi bir şey olup; ama,
yeğen dendiğini, bu yakalamanın ilk bombalı saldırıdan sonra olduğunu Zağros İş Merkezi
Sahibi olan Sabri Yurtsever'in uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmadığını;

Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan SARI;
Komisyonumuzun Yüksekova' daki inceleme ve araşnrmalan sırasında özetle;
1967 Yüksekova doğumlu ve esas mesleğinin terzilik olduğunu,. 1999 yılından

itibaren de Esnaf ve Sanatkârlar Odasınm Başkanlığını yürüttüğünü.
Roketatarla dışarıdan, dış cepheye vurulduğunu, bulundukları tarafin tam tersine, bu

sefer tersi istikamete, bu sefer ön sokakta, yani, Cengiz Topel Caddesi dedikleri caddenin
diğer yakasında muhtemelen orada Han Pansiyonun teras katından atıldığını, çünkü, başka
seçenek de olmadığını,

Saldırının muhtemelen binaya yapıldığını, belki o anlamda herkese bir gözdağı diye
düşünülebileceğini,

Her iki olayda da hedef olarak belli kişiye veya bir esnafa yönelik bir şey olmadığını,
İkisinin de aynı yerden çıktığının kesin olduğunu, bunun sadece halka karşı bir gözdağı
olduğunu düşündüğünüzü olaylarda halkı bir şekilde terbiye etmek, rehabilite etmek
amacının bulunduğunu,

Patlamalardan önce Vali Erdoğan GÜRBÜZ geldiğinde hiç konuşmadığını, ama
patlamalardan sonra basın açıklaması yaptıklarını,

Patlamalardan önce DEHAP yanlılarının bir basın açıklaması yapmak üzere yürürken
Zağros İş Merkezine doğru bir yuhalama olduğunu, bunun binaya yönelik olduğunu o sıra
binada Çağlayan Dershanelerinin devamı olan Nehil Dershanesi diye bir dershane açıldığını
ancak DEHAP'lılann bundan rahatsız olduğunu ve istemediklerini zaten yeterli kayıt
olmadığından kapandığım, kapandıktan 20 gün kadar sonra ilk bombanın patladığını,Sabri
Yurtseven'in binanın sahibi olup bu binaya milyon EURO civarında para harcanmış
olabileceğini, Van'da bile bu kadar lüks bir bina olmadığım, Sabri YURTSEVEN'in
uyuşturucu işi ile uğraşıp uğraşmadığım bilemeyeceğini, işini ve gelirini bilmediğini, çok iyi
tanımadığım,

Hakkari Barosu Başkanı Avukat Nevzat ANIK;
Komisyonumuzun Hakkari'daki inceleme ve araştırmaları sırasında özetle;
"Bir gece kendim birebir yaşadım, ramazanda Zağros diye bir işyeri var

Yüksekova'da, çok güzel bir işyeri. Biz yukarıda oyun falan vardı, ramazan dolayısıyla
herkes oturuyordu, baktım aşağıdan, yani şeyden, karşıdan, yani artık neyse, roketatar mı, bir
şey gibi bir binaya saldın oldu. Yani, son derece teknik, son derece şey, yani can kaybı falan
olmadı. Tabiî, binada büyük bir hasar oldu, 200-300 milyarlık gibi bir hasar tespit edildi.
Yani, doğrusu bütün bu olaylarda, yani, böyle lokal, bireysel veya örgüt, terör örgütü
tarafından yapıldığını düşünmüyoruz."

Yüksekova İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin DOĞAN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alınan ifadesinde;

"Zağros iş merkezi sahibi de daha önce çok varlıklı biri değilken, şimdilerde milyon
dolarlarla ifade edilen servete sahiptir. Burası birkaç kez bombalanmışsa dikkatin yalnızca
terör örgütüne değil, aynı zamanda büyük mafya guruplarına da çevrilmesi gerekir."

21.Sumr Tugay Komutanlığı 1. Jan. Özel Harekat İdari İşler Astsb. Mehmet
ALTUNER, Van Cumhuriyet Savcısınca alınan 23.01.2006 tarihli ifadesinde;
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"Bana bahsettiğiniz RPG-7 roketatar isimli silah bizim Silahlı Kuvvetlerimizin
envanter kayıtlarında vardır ve halen kullanmaktayız. Aynca terör örgütü PKK da
kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili 2005 yılında yine Komutanlığımız tarafından terör örgütüne
ait bir çok mühimmat bulundu."

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı Ahmet GÜVEN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde alınan ifadesinde;

"Zağros iş merkezinde 28.10.2005 tarihinde 01.45'te patlayan RPG-7 roketi için bir
teferruat bilgiyi arzetmek istiyorum. Olay yerine gittiğimde binaya roket atılmış izlenimi elde
ettiğim halde kuyruk parçasını bir türlü bulamadık. Bina girişindeki sundurma üzerinde bir
arama yapma ihtiyacı duyduk. Bina sahiplerinden birinin oğlu olduğu söylenen kişi
getirdiğimiz itfaiye merdivenine çıkarken bana sundurma biraz zayıf önce ben çıkayım dedi.
Bu teklif bana önce çok makul geldi ve kabul ettim ve kendisinin sundurmayı öncelikle
çıkmasına izin verdim. Peşinden gittiğimde sundurmada ben her hangi bir parçaya
rastlamadım. Ancak aşağıdaki polis memuru arkadaşımızın uyarısı ile şahsın ceketinin altına
bir şeyler sakladığını anladık. Şahsın ceketinin altından RPG-7'nin kuvrukfpervane) kısmı
çıktı. Bu şahsa herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum."

Belirtir biçimde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak:
Hakkâri II Emniyet Müdürlüğünün 28.10.2005 gün ve 2005-847 sayılı yazısında

"Cinsi belirlenemeyen bir roket silahı ile saldın yapıldığı" bilgisi yer almaktadır.
30.12.2005 günlü HRK:3760-3721-05/4071 Evrak kayıt , 2005/175 patlayıcı madde

uzmanlık numaralı, JGK Van Bölge Kriminal Laboratuarı Ekspertiz raporunda ise;
"Laboratuarımıza gönderilen toplam 7(Yedi) adet metal parçasının RPG serisi

roketatar silahı ile atılan, orijinali eski S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince fabrikasyon
olarak askeri maksatla üretilen menşei tespit edilemeyen, PG serisi A/P (antitank) roket
mühimmatlarında kullanılan ait olduğu silahtan atılmış roket sevk motoru parçalarından
olduğu" belirtilmiştir.

Yukarıda 4 numaralı olay olarak izah edilen aynı iş merkezinin 3. katına yapılan
eylem ile ilgili olarak adı geçen mağdurlar için yapılan açıklamaların bu olay içinde geçerli
olduğunu belirtmek gerekir.

Sonuç; Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi
kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair
somut bilgi ve belgeye ulaşdmamıştır.

Yüksekova İlce merkezinde yukarda incelenen olaylardan başka:
Komisyonumuzca ifadesinde başvurulan Hakkâri D Jandarma Komutanı Erhan KUBAT,
Yüksekova Üçe merkezinde; Ekspres Kargo isimli şirketin bombalandığını ve kepenk
kapatma eylemine katılmadığı için Fethi MENGEÇ isimli şahsın evine iki adet el bomba
atıldığım dile getirmiştir. Bu bilgi üzerine, Komisyon Başkanlığının 28.02.2006 gün ve
A.01.1.GEÇ. 10/322, 323.324/-170 sayılı yazısı ile; Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğün'den
Fethi MENGEÇ isimli şahsın işyeri veya ikametgahı ile Ekspres Kargo şirketine bomba
konulup konulmadığı sorulmuş, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 07.03.2006 gün ve
2006/103 sayılı yazısı ile gönderilen cevapta; Fethi MENGEÇ isimli şahsın işyeri ve
ikametgahına bomba konulduğuna dair bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı, adı geçen şahsın
müracaatının olmadığı, aynca 31.08.2005 günü Akarsu işmerkezi önünde meydana gelen ve
Şahin Petrol yazıhanesinin camlanmn kınlması ve bir aracın hasar gördüğü olayda aynı
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sokakta bulunan Ekspres Kargo şirketinin işyerinde harhangj bir zarar ve ziyanın
bulunmadığı, şirket yetkililerinin herhangi bir müracaatlarının olmadığı belirtilmiştir.

Hakkâri Ü Jandarma Komutanının ifadesinde değindiği sözkonusu patlama olaylannı
doğrulayacak bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

III- ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY : İlçe Jandarma Komutanlığı Misafirhanesi Önünde Patlama
05/08/2005 günü saat: 00:20 sıralarında Şemdinli İlçesi Yeni Mahalle İlçe Jandarma

Komutanlığı misafirhanesinin önünde patlama meydana gelmiş, meydana gelen patlamada;
Aksaray - Merkez - Yeşiltepe nüfusuna kayıtlı Abdullah - Fadime oğlu 1974 doğumlu

Uz.J.IIL Kad.Çvş.Dursun ÇETİN, Karaman - Merkez - Sakabaşı nüfusuna kayıtlı İbrahim -
Şerife oğlu 1978 doğumlu Uz.JJ.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN, Çorum - Merkez - Yavruturna
Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa -Suzan oğlu 1982 doğumlu Uzm.J.Çvş.Evren
AYYARKIN, Muş - Malazgirt nüfusuna kayıtlı 1984 doğumlu Jandarma Er Ramazan
ÇAKAR ve Zonguldak -Merkez - Asma Mahallesi nüfusuna kayıtlı Saffet - Güldane oğlu
1985 doğumlu Jandarma Er Hilmi Kağan KAYABAŞI şehit olmuşlardır.

Jandarma Er İnan HAKAN yaralanmış, askeri helikopter ile Van iline sevk edilmiştir.
Tanık olarak ifadesine başvurulan Afyon - Şuhut - Baş mahallesi nüf. kay. Ali - Güllü

oğlu 1984 doğumlu Şemdinli Üçe Jand. Kom.da asker Cihan KARAHAN isimli şahsın
ifadesinde; olay günü Jand. Kom. 1 nolu nizamiyede 24:00-02:00 saatleri arasında nöbetçi
iken san renkli binek tipi ticari son rakam grubu 03 olan aracın geçtiğini gördüğünü, 5 dk.
sonra patlama olduğunu beyan etmiştir.

Tanık olarak ifadesine başvurulan Sivas - Merkez nüf. kay. Faruk - Perihan oğlu 1982
doğumlu Şemdinli Üçe Jand. Kom.'da asker Abdullah KESKİN isimli şahsın ifadesinde; olay
günü Şemdinli ilçe Jandarma Komutanlığı 2 nolu nizamiyede 24:00-02:00 saatleri arasında
nöbetçi iken san renkli binek tipi ticari son rakam grubu 03 olan aracın geçtiğini gördüğünü,
5 dk. Sonra patlama olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili şüpheli olarak Hakkari - Şemdinli-Günyazı köyü nüf. kay Aziz - Gazel
oğlu 1986 doğumlu Mesut ÖPENGÎN ve Hakkâri - Şemdinli -Günyazı köyü nüf. kay. Ahmet-
Sıdıka oğlu 1981 doğumlu Naci ÖPENGİN isimli şahıslar Şemdinli C.Savcısı talimatları
doğrultusunda göz altına alınmış adı geçen şahısların ev ve müştemilatında arama karan
alındıktan sonra, Mesut ÖPENGİN isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; Kitaplıkta 2
adet "BİR HALKI SAVUNMAK" isimli Abdullah ÖCALAN tarafından yazılmış kitap ve
"KÜRDİSTANDA HALK KAHRAMANLIĞI" isimli Abdullah ÖCALAN tarafından
yazılmış kitap bulunmuş, kitabın İstanbul 1 nolu DGM'ce 22.03.2004 gün ve 04/116 Mut-
04/60S Hz. Sayışma kayden toplatılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Naci ÖPENGİN isimli şahıs ifadesinde; Mesut ÖPENGİN isimli şahıs ile olay
günü saat 24:00 e kadar beraber oturdukları esnada patlama sesi duyduklarını, olayla ilgili
başkaca bilgisinin olmadığını beyan etmiş, bunun üzerine C. Savcısı Gürsel ORER'in talimatı
ile 05.08.2005 günü Müdüriyetten SERBEST bırakılmıştır.

Şüpheli Mesut ÖPENGİN isimli şahıs ifadesinde; 04.08.2005 günü saat 22:00
sıralarında ticari taksisi ile aldığı iki müşteriyi Yayla Mahallesine yine aynı gün iki müşteri
daha alarak Şapatan mevkiine götürdüğünü, 23:00 sıralarında amca oğlu olan Hasan
ÖPENGİN'i Yenice köyüne götürdüğünü, olaydan bilgisinin olmadığını, evinden çıkanların
kendisine ait olmadığım ve kime ait olduğunu bilmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli Hakkâri - Şemdinli-Gelişen köyü nüf. kay. Kerim - Gülnam oğlu 1962
doğumlu Bahri YALCİN isimli şahıs ifadesinde; olayla ilgisinin bulunmadığı ve kendisine ait
olan ve tanıklann ifadesinde geçen ticari taksi ve son rakam grubunun 03 olduğu bildirilen
aracının olay yenden geçmediğini beyan etmiştir. Üçe Jandarma Komutanlığı tarafından
ikametinde yapılan aramada bulunan; 2 adet tab ettirilmemiş poz ve tab ettirilmiş toplam 98
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adet fotoğraf, 1 adet Nokia marka cep telefonu, 1 adet Ericsson marka cep telefonu ve İsa
ATABAK adına kayıtlı sim karta el konularak mühürlü zarf içinde tahkikat evrakları ile
birlikte Şemdinli C. Savcılığına sevk edilmiştir.

Şüpheli Hakkâri - Şemdinli - Gelişen köyü nüf. kay. Kerim- Mercan oğlu 1971
doğumlu Bedri YALÇIN isimli şahıs ifadesinde - olanla ilgisinin bulunmadığını beyan
etmiştir.

Adı gecen şüpheli şahıslar 07.08.2005 günü saat 09:00 da C.Savcısının talimatı ile İlçe
Emniyet Müdürlüğün'den SERBEST bırakıldığı, konu ile ilgili tanzim edilen evraklar
Şemdinli C.Savcılıgma sevk edildiği belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, eylemin Güvenlik Kuvvetlerine Yönelik Bir Eylem
olduğu değerlendirilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığının 1.12.2005 tarih ve 2030-1-
05/Asvs.D.Ter.Olv.S.BÖF.Ks.f410942) savılı yazısında: "05.08.2005 günü saat 00.04
sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Şehir Merkezinde, Jandarma personelinin kaldığı misafirhane
ilçe J.Klığı hizmet binası duvarı arasında kalan yol üzerine siyah naylon poşet içinde bırakılan
cinsi ve yapısı tespit edilemeyen patlayıcı maddenin patlaması sonucu 5 Jandarma personeli
şehit olmuş, 1 J.Eri yaralanmıştır." Denilmektedir.

Yine Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-06/
Ter.Olv.(426) (700) savılı yazısında:

"İhbar Tutanağı, 05.08.2005 günü saat:00.40 sıralarında Şemdinli ilçe jandarma
komutanlığı hizmet binasının önüne bırakılan şüpheli paketin, patlaması neticesinde (5)
personelin şehit olması olayının Sefer Yılmaz ve Cavit Erler isimli şahıslar tarafından
yapıldığım, gizli numaradan arayan ve ismini vermek istemeyen bayan bir şahıs tarafından
156 jandarma imdat telefonuna bildirerek iki gün sonra tekrar arayarak bilgi vereceğini
bildirildiği,daha sonra da; 08.2005 günü saat:00.40 sıralarında Şemdinli ilçe jandarma
komutanlığı hizmet binasının önüne bırakılan şüpheli paketin patlaması neticesinde (5)
personelin şehit olması olayının Sefer Yılmaz ve Cavit Erler isimli şahıslar tarafından
yapıldığım, gizli numaradan arayan ve ismini vermek istemeyen bayan bir şahıs tarafından
156 jandarma imdat telefonuna bildirerek iki gün sonra tekrar arayarak bilgi vereceğini
bildirdiği, yapılan konuşma metninde;

"-Gittim bizim- banyomuz. Banyomuzun penceresi damın arkasına doğru açılıyor.
Dinledim baktım. Arkadaki diyor ki Sefer Abi Sefer Abi, kadin bizi duydu ya bir şey olursa.
Bir şey yapamaz abi, Sefer Abi Cavit kes sene sesini şimdi herkese bir şey ettireceksin dedi
dönelim mi yok 15 yıl yattım acısı bu akşam çıkacak. Bende şey olmadım olsaydım direk
156'yı arayabilirdim.

Yani o kadar. Sefer Abi gidelim mi, dönelim mi dedi. Ya kes sesini dedi. 15 yıl
yattığımın acısı bu akşam çıkacak sonra dedi. Sus sana ya sen niye öyle konuşuyorsun dedi.
Böyle çok, böyle sessiz konuşuyorlardı. Ancak bu kadarım duydum

15 yıl o oğlan yatmıştır hapiste o da karakolda tutup dövmüşlerdi. O 15 yıl öncesi
örgüt aleyhinde genciydi, o zaman 15-16 yaşlarında" şeklinde cümlelerin geçtiği
görülmüştür.

Şemdinli İlce Emnivet Müdürlüğünce hazırlanarak Şemdinli Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilen soruşturma dosyasında: Olay yeri krokisi incelendiğinde krokide
patlama sonrası şehit olan askeri personelin konumlarının işaretlenmediği dikkat çekici
bulunmuştur.
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MİT MüstesariıâTnın 19.12.2005 gün ve 30350 savılı yazısında olayla ilgili olarak:
"Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı Lokalinin giriş kapısına poşet içinde yerleştirilmiş
bombalı düzeneğinin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan girişimler esnasında bombanın
patladığTnı belirtmiştir.

Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen patlama ile
ilgili olarak: anılan eylemin şüphelileri Hakkâri İl Jandarma Komutanlığında görevli
Jandarma Astsubayları Ali Kava. Ozcan İldeniz ve haber elemanı Veysel Ateş hakkında Van
Cumhuriyet Bassavcıhm'nca (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkim 03.03.2006 gün ve
soruşturma NO:2005/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3Mu. iddianamede: 05.08.2005
günü Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı Askerî Gazino karşısında meydana gelen patlama
olayı sonucu (5) askerîn şehit olması olayında patlayıcı madde tespit edilmediği ancak anahtar
sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saati daha önce bu bölgede meydana gelen bomba
olaylarında PKK terör örgütü olaylarında kullanıldığından bu eyleminde PKK terör örgütü
tararından gerçekleştirilmiş olabileceğine vurgu yapılmıştır.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli Jandarma Astsubay Ozcan
İldeniz'e ait olduğu düşünülen Ajanda'da: "Saat 00.20 sıralarında Şemdinli Üçe Jandarma
Kom. Misafirhanesi önünde meydana gelen patlama olayında bomba zaman ayarlı olduğu
değerlendirilmiştir. Şemdinli İlçe J. Komutanlığının önünde meydana gelen patlamayı
AGİRİ (K) Muş - Malazgirt - Yılmaz ERTAŞ »DEMHAT (K) D. Bakır TBK, "Ağustos-5 -
Perşembe sayfasında; (5) şehit olayı İ. İZCİ, S. YILMAZ, M. ÇETİNKAYA" notunun yer
aldığı anlaşılmıştır.

Ali KAYA'nın Van'da ifadesine başvurulduğu 27.03.2006 günü Komisyonumuza
sunduğu Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.10.2005, 17.01.2006 gün ve 2005/366,
2006/10 müt. sayılı İzin kararları ile yapıldığı belirtilen dinleme tutanaklarında bu
olayla ilgili olarak geçen konuşmalar ve altında Ali KAYA'nın açıklama notları aynen;

"Tarih Saat ve Süre : 02.11.2005/07.23.20
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: (X) NUMARA- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : X Örg.Mensubu- SABRI (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
X YAV BU ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMA HAKKINDA BİR BİLGİN VAR MI
10 02 YAV HEY A BU DİYORLAR BİR ARABA PATLAMIŞ BİR TRAFO YERE İNMİŞ
BİR EV HASAR GÖRMÜŞ
X NERDE
10 02 BU ESKİ GAZİNODA YAPILAN EYLEM YERİNE YAKIN YERDE HANİ
HÜKÜMET KONAĞI (5 Ağustos 2005 tarihindeki eylem)
10 02 TAMAM OLDU HASAR ÇOKTUR HASAR
X YAV HASARI BOŞVER 100 KG. C-4 PATLADI NASIL ÖLÜ YOK
10 02 KAÇ KG.
X 100 KG.
10 02 TAMAM BEN DURUMU ÖNCEDEN BİLİYORUM

NOT : SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile kendisinden daha yetkili (X) örgüt
mensubunun 01 Kasım 2005 tarihindeki patlama ile ilgili görüşmedir. Bu görüşmeden de
anlaşılacağı gibi söz konusu eylemi PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği ayrıca eylemde 100
kg C-4 kullandıklarım söylediklerini. Bununla birlikte 05 Ağustos 2005 tarihindeki (Üçe
Jandarma Komutanlığının nizamiyesine bırakılarak uzaktan patlatmak suretiyle 5 askerin
şehit olduğu eylem) eylemi de örgütün yaptığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bilindiği gibi bu iki
eylemi de örgüt üstlenmemiştir." Biçimindedir.
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Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü tacettin ASLAN;
"TACETTİN ASLAN- Efendim, teknik rapor, bilmiyorum, elinizde var mı; zaman

ayarlı bir bombadır o, uzaktan kumandalı değil, zaman ayarlı bir bombadır ve patlama
esnasında da iki arkadaş, iki uzman çavuş arkadaş... Yarım saat orada o kalıyor; bomba
diyorlar, poşet diyorlar, çöp diyorlar, bir şey demliyor, yanm saat orada kalıyor o. Gidiyorlar,
geliyorlar. Ondan sonra, iki uzman çavuş arkadaş karıştırmaya başlıyor onu. O doğru; çünkü,
ayaklan kopuk, yani, yalan mesafeden; ama, zaman ayarlı. O polis uzmanının raporunda da
geçiyorduro.

AHMET ERSİN (İzmir) - Yanm saat sonra mı patlamış?
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yok, polis şeyinde deniliyor ki: "Askerler onu

etkisiz hale getirmeye çalışırken patladı."
TACETTİN ASLAN - Yani, onu kastetmişlerdir. Yani, orada kurcalıyorlar,

bakıyorlar ona; yoksa, etkisiz hale getirmek...
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Ama siz bir şey söylediniz "biz de, Şemdinli'de

bomba uzmanı yok" dediniz. En azından, değil mi?.. Öyle bir şey yokken, onu bekletmek
falan daha doğru olmaz mıydı; bakın, 5 kişi boşu boşuna...

TACETTİN ASLAN - İşte, efendim, esas olan, konu bize intikal etseydi, burada bir
poşet var, tam kapımızın önünde bir poşet var denilseydi...

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Size bildirilmedi yani.
TACETTİN ASLAN - Evet
Denilseydi; ben, arkadaşlarımla çevre güvenliği alır, yolun giriş ve çıkışını kapatırdım,

zaman ayarhysa, kendiliğinden patlardı; ama, çevre önlemini alır, ben sabaha kadar
Yüksekova'dan gelecek olan bombacıları beklerdim ki, onun birçok örneği de vardır,
uygulamamız hep öyledir bizim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Hakkâri II Jandarma Komutanlığının bila tarih ve sayılı, bilgi notunda ise; "patlayıcı
madde düzeneğinin örgüt sempatizanlan tarafından patlatıldığT, "Bu olayın
gerçekleştirilmesinde terör örgütünün eski bir üyesi olan ve Şemdinli İlçesinde kitapçılık
yapan Seferi YILMAZ isimli şahsın önemli bir rolünün olduğu tespit edilmiş ve adli
makamlardan izin alınarak, diğer güvenlik birimlerinin koordinesinde teknik takibe
başlandığı" belirtilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığının 21.12.2005 gün ye 410942 sayılı yazısında da;
"Jandarma personelinin kaldığı misafirhane ile Jandarma İlçe Komutanlığı hizmet binası
duvan arasında kalan yol üzerinde siyah naylon poşet içerisinde bırakılan cinsi ve yapısı
tespit edilemeyen patlayıcının patladığı"

Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ;
"Askerî gazino, önünde o gazinonun zaten o bulunduğu bina. Bu sokakta. Sokakta çöp

varili gibi bir şey var, oraya koyduklarını ve zaten kapıda nöbetçi askerler var, orada poşeti
görünce nedir, ne değildir diye araştırma yaparken patladığı söyleniyor.

Bunun dışında kimse de bize bir şey söylemedi. O askerler şey yapınca orada
çöreklenince, patlamış, 5 kişi orada şehit olmuş. Zaten askeriyenin kapısının da önü, sokakta
dar yani. Böyle bir patlama olduğunu söylediler ve S kişinin öldüğü. Onun önün de askeri
gazino için kiralanmış o kat. Yani, onunla ilgili de değişik yorumlar yapıyorlar. Tabiî, halkın
yorumundan ziyade, gerçekten birbiriyle bağlantılı, ilintili bir olay olarak ben şahsen
görüyorum. Bu ilintiyi iyi kurup, perdenin arkasında ne var görmek lazım.

Askerlerin tabiî bu noktada biraz daha tedbirli olmaları sanki gerekiyordu; yani, olay
öyleyse."
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Hakkâri Milletvekili Mustafa ZEYDAN İse;
"Askerî gazinomuzun önüne bir torba konulmuş. Bomba var, fakat uzmanları

beklemeden kendileri elleyince, biliyorsunuz S askerimiz şehit oldu."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"YAŞAR AĞDERE - O konuda bana söylenen, ben, o tarihte senelik izindeydim. O-

Olayın nasıl olduğunu daha sonra soruşturduğumda, bir şüpheli paket şörüyor askerler. Bu
paketle ilgili olarak şüpheleniyorlar da, yani, bir bomba olabilir diye. içlerinden bir tanesi
uzman çağıralım, polis çağıralım derken, diğeri de, bir başkası da o arada paketle oynuyor ve
o şekilde bomba patlıyor şeklinde bilgi geldi, evet.

BAŞKAN - Sizin resmî kayıtlarınızda da bu şekilde mi bu?
YAŞAR AĞDERE - Resmî kayıtlan bilemiyorum bu şekilde mi."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT;
"...5 Ağustosta 5 askerin şehit olmasıyla ilgili patlamayla ilgili bir telsiz konuşması,

açık kaynak olduğu için arz ediyorum.
Herekol telsizle, Roj telsiz konuşuyor. Roj, Fehman Hüseyin, HPG ana karargâhından,

ana telsiz; Herekol ise Hakurk sorumlusu telsiz, aralarında konuşuyorlar ve Herekol diyor ki:
"4 Ağustosta Şemdinli ilçesinin jandarma karakol bahçesine arkadaşlar 120'lik

havanın içerisinde c-4 yerleştirerek, düşman askerinin içki ve benzeri ortamlar için kullandığı
karakolun bahçesine bir tuzak yerleştiriyor. Düşman askeri bunu fark ediyor ve düşman askeri
gece saat 1 'de toplu haldeyken bu tuzak uzaktan kumandayla patlatılıyor, bu eylemde düşman
askerinin 3'ü uzman çavuş olmak üzere, toplam S ölüsü, 9 da yaralısı var. Bu eylem, serhatta
şehit düşen Kava arkadaşın anısına ve 15 Ağustosu 22'nci yıldönümü vesilesiyle yapılıyor.
Heval buydu." Diyor Roj'a. Roj da, "farklı bir şey var mı falan" diyor, yine konuşması devam
ediyor. Böyle askeri bir personelin küçük bir bomba, esasında ben olay yerine gittiğimde
gerçekten küçük sayılabilecek bir bomba ile S şehit vermesi üzerine üstleniyorlar olayı ve
bunun anısına, şunun anısına yapılmıştır şeklinde olayı üstleniyorlar. Ben orayla ilgili bazı
resimler getirdim, biraz sonra komisyonunuza arz edebilirim. İlçe jandarma komutanlığı
binamız var. Bu binamızın yan tarafında belediyeye ait bir misafirhane dediğimiz yer var. Bu
misafirhanede bizim personelimiz gece bazı sivil olanlar kalıyorlar. Bazıları da işte orada
öğlen yemeği yedikleri bir yer. Şimdi, şöyle gönderiyorum resmi, kısaca açıklayayım.
(Elindeki fotoğraftan anlatıyor) Şuraya bir paket bırakılıyor, bu paket biz personelimiz
tarafından gece fark ediliyor, ancak, şöyle bir giriş olduğu için duvarın üzerinde şu duvarın
kendilerini koruduğunu zannediyorlar, bu duvarın kendilerini korumasının arkasında
bakarken, patlama sonucunda çocuklarımızın hepsi su bel üzerinden bastan yaralanacak
şekilde, yani, biz beyin parçalarım toplayacak şekilde, ağır bir şekilde şehit oldu, S çocuk, 3
uçman 2 şey. Biz tabii, böyle bir duvarlardaki delikleri dikkat ederseniz görebilirsiniz. İçine
pik demir döküm gibi bazı demirler konmuş, bu, patlayıcının etkisini çok artırmış ve karşıdaki
herkesi bu şekilde bir şey oldu. Yine, Şemdinli'de çöplük bölgesinde, bunu da örgüt üstlendi,
burada da 3 şehidimiz var." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT, Komisyonumuza bilgi verirken
bahsettiği ve daha sonra da sunduğu bilgi notu içinde 05.08.2005 günü meydana gelen
patlama konusunun yer aldığı, " Bu Bir Lodos Faaliyetidir, TGS:03 1700 B Kasım 05, Mesaj
No: 290, Opr.gsr, FM:HF Dinleme, Genel Saha Muhaberesi Zaman Başlama; 10.00, Bitiş:
15.30" başlıklı, PKK örgüt mensuplarının telsiz görüşmelerinin çözümünü içeren dökümde;

"Frekans: 6210, Lisan: Türkçe, Saat: 11.03-11.10" başlıklı bölümde;
"Herekol: 4 Ağustosta Şemdinli İlçesinin Jandarma Karakol bahçesine arkadaşlar yüz

yirmilik havanın içersine C4 yerleştirerek düşman askerlerinin içki ve benzeri ortamlar için
kullandığı karakolun bahçesine bir tuzak yerleştiriyor, düşman askeri bunu fark ediyor ve
düşman askeri gece saat birde toplu halde iken, bu tuzak uzaktan kumanda ile patlatılıyor. Bu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 174 —

eylemde düşman askerinin üçü uzman çavuş olmak üzere toplam beş ölüsü, dokuzda yaralısı
var. Bu eylem serhatta şehit düşen Kava arkadaşın anısına ve 15 ağustosun yirmi ikinci yıl
dönümü vesilesiyle yapılıyor."

Şemdinli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ;
"ERDEM YILMAZ - Sayın Başkanım, 5 Ağustos 2005 tarihinde, İlçe Jandarma

Komutanlığı misafirhanesine, Şemdinli'de Kılıç Mahallesi diye bilinen mahalleye giderken,
aradaki, yani, İlçe Jandarma Komutanlığının hemen önü sayılır, orayı şu fotoğrafla
gösterebilirim. Şurası Üçe Jandarma Komutanlığı, şurası bizim misafirhanemiz, Askerî
Misafirhanemiz. Hemen, daire içinde belirtilen noktaya...

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Çöp bidonu...
ERDEM YILMAZ - Çöp bidonu değil efendim. Daire içinde belirlenen... Duvarın

dibine, infilak gücü yüksek, patlayıcı düzeneğiyle, o an hazır kuvvet olarak görev yapan İlçe
Jandarma Komutanlığı, aynı zamanda misafirhanenin... Basında hep "gazino gazino" diye
yansıdı. Aslında, gazino değil orası, misafirhane. Gazinonun da küçük bir oturma yeri var.
Gazino deyince, akla hep, o büyük askerî gazinolar geliyor. Aslında, bu, gazino değil Sayın
Başkanım. Askerî misafirhanenin oturma salonu.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Ne kadar büyüklüğü?
ERDEM YILMAZ - Büyüklüğü, buradan daha küçük efendim. Yani, Sayın

Başkanım, şu kalemlikten bu taraf. Ve saat yanm sıralarında, rütbelilerimizden birisi... O
dönemde iki gün öncesi de, Hakkâri Merkezde iki astsubayımız şehit oldu, yine bir araca
yerleştirilen bombayla, uzaktan kumandalı; araca bindikleri an, Hakkâri Merkezde şehit oldu.
Bu nedenle bu olaydan.

BAŞKAN - Bu olaydan önce mi?
ERDEM YILMAZ - Tabiî, bu olaydan üç gün önce. Biz de tüm rütbelilerimizi

uyardık. Dedik, herhangi bir poşet veya şüphelendiğiniz bir paket, bu içeriye de konulabilir,
yolun kenarına da konulabilir, her şeyden şüphelenin, balon... Tabiî, rütbeli
arkadaşlarımızdan -ki, şehit oldu arkadaşımız- fark ediyor. İlk etapta, bu poşet 12.30, işte saat
yanm, gece yanm sıralannda paketi fark ediyor. O arada, diğer rütbeliler, işte, ne oldu
komutanım, bakalım derken -o gazinonun önündeki bir duvar vardır efendim, görürsünüz, o
duvann arkasından bakıyorlar, mesafe 3,5-4 metre- 3'ü uzman çavuş, 2'si er, 5 personelim
orada şehit oldu. Ayrıca 1 erim de yaralandı. Toplam 5 şehit, 1 yaralı...

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Paketi kurcalama var mı?
ERDEM YILMAZ - Paketi ilk etapta fark eden rütbeli, bir yanına yaklaşıyor, koli

bandına benzer bir şey görüyor. Zaten bununla ilgili adlî kayıtlanmıza da o şekilde geçti. İşte,
geriye çekiliyor. Tüm rütbelilerim, şehit olan -zaten fotoğraftan da görülecektir- o beton
blokla, şehit olan arkadaşlarımızı yanıltıyor. Yaklaşık olarak bir insanın göğüs hizasında.
Oradan bakarak, işte, bir rütbelimiz komutanımıza haber verelim diyor, beni arayacaklarken,
o arada, maalesef patlaması neticesi.

BAŞKAN - Arada duvar olduğu halde o tahribatı yapıyor?
ERDEM YILMAZ - Evet. Zaten şehit olan 3 personelim direkt kafasından aldı

tahribatta. Tabiî, bu paketin önünde şehit olma... Böyle bir şey yok; ama, birisi yanma bakıp,
yaklaşıp geriye dönüyor, yani görüyor onu, tehlikeli bir şey olduğunu.

BAŞKAN - Dokunuyor mu ona eliyle?
ERDEM YILMAZ - Dokunma yok. Yakından eğilip bakıyor. Banda benzer bir şey

var diyor, yani, görüyor onu.
BAŞKAN - Bu da o zaman uzaktan kumandalı bir şey midir, nedir? Nasıl, yani,

teknik olarak onu nasıl çözeceğiz?
ERDEM YILMAZ - Teknik olarak, Sayın Başkanım, tabiî, olay yeri inceleme

ekiplerimiz geldi. Biz ilk etapta, onun uzaktan kumandalı olduğunu düşündük. Ancak,
raporda, saat düzeaekli olduğu, saat 12.35'e... Olay yeri inceleme raporunda bu şekilde...
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Plastik maddenin içerisine... İlk önce uzaktan kumandalı olduğunu düşünüyorduk; ancak,
saat düzenekli... Yani, rapor o şekilde çıktı.

BAŞKAN - Yani, bu biraz şey değil, yani, 12.35'e düzenekli, oraya S kişi gidecek,
5'i birden ona yaklaşacak, arada da bir duvar gibi bir şey var, hepsi de kafasını uzatacak, o
arada da patlayacak... Yani, biraz...

ERDEM YILMAZ - Raporda da, saat düzenekli olduğu... Çünkü, ben rapora göre
konuşmak durumundayım. Ama, bu demek değildir ki, uzaktan kumandalı düzenek de
kurabilirlerdi; ama, rapor o şekilde efendim."

Jandarma Astsubay Ali KAYA;
"S Ağustos 2005 tarihinde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinin önüne

bir tane patlayıcı bırakıldığını, askerler şüphe üzerine bunun başına toplanınca uzaktan
patlatmak suretiyle S tane askerimizin şehit olduğunu, o eylemden itibaren Şemdinli halkında
bir rahatsızlık başladığım, şehir merkezinde olduğu için karşıda da dükkânlar olduğunu,
peşinden 1 Kasım olayının meydana geldiğini,"

Belirtir biçiminde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün 30.09.2005 tarihli Bomba Uzman Raporunda; el

yapımı, zaman ayarlı parça ve basınç etkili bombada, anahtar sistemi olarak elektronik masa
saatinin, parça tesiri yapması için döküm parçası veya bazı askeri mühimmatların dökümden
mamul olanlarının bombanın gücünü artırmak, parça tesiri yapmak ve bombayı yönlendirmek
için kullanıldığı, beyaz renkli plastik bidonda saklanıp sıkıştınldığı, taşımak için beyaz renkli
poşet kullanıldığı, patlayıcı maddenin muhteviyatının belli olmadığı belirtilmiştir.

20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi İrtibat raporunda ise; patlayıcı madde tespit edilemediği ancak, olayda anahtar
sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saatinin daha önce bu bölgede meydana gelen
bomba olaylarında, PKK (KONGRA-GEL) terör örgütü tamundan kullanıldığından eylemin
bu örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği vurgulanmıştır.

Sonuç:
1-Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahısların asker oluşları,

ilgili kişilerin ifade ve beyanları, örgüt elemanlarının telsiz konuşmaları nedeniyle PKK
tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

2-Jandarma Genel Komutanlığı, Kuvvet Komutanlıklarının...Patlayıcı Madde/
Şüpheli Cisimlerin Keşfi ve Zararsız Hale Getirilmesinde Görev Sorumluluklara İlişkin
olarak; "MY 168-1 (A) Silahlı Kuvvetler Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisimlerin Keşfi ve
Zararsız Hale Getirilmesi Yönergesi" hükümlerine göre; İlgili Komutalığın görev ve
sorumlulukları şöylece belirtilmiştir:

"Jandarma Genel Komutanlığı...:
ç.Patlayıcı Maddeleri Zararsız Hale Getirme Personeli:
Patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme konusunda gerekli eğitimi almış, diploma

veya sertifikası ilgili eğitim kurumu veya Komutanlık tarafından onaylanmış ve bu konuda
görevlendirilmiş personeldir... .

Sorumluluk ve Yöntemler.
c. Şehir içinde ve gazino civarında kazılardan çıkan veya bulunan patlamamış mermi,

bomba ve tehlikeli patlayıcı maddeler, gerekli emniyet tedbirleri alınarak bu hususta eğitim
almış uzman personel nezaretinde zararsız hale getirilir."
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Aktarılan Yönerge hükümlerine göre; Şehir içinde ve gazino civarında bulunan
patlamamış bombanın, gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra bu hususta eğitim almış
personel nezaretinde zararsız hale getirilmesi gerekmektedir.
İncelenen olayda, Jandarma personelinin kaldığı misafirhane ile Jandarma İlçe Komutanlığı
hizmet binası duvan arasında kalan yol üzerinde siyah naylon poşet içerisinde bırakılan ve
12.35'e kurulu olduğu belirtilen saat ayarlı bombanın, Emniyet kaydına göre 00.20, Jandarma
kayıtlarına göre ise 00.04'te patladığı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle bomba, saatinden
önce patlamıştır. Bombanın yanm saat kadar konulduğu yerde bulunduğu, bu arada bazı
askerlerce bu poşetin karıştırıldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü
Tacettin ASLAN'm Komisyonumuza verdiği bilgide şehit olan askerlerin bazılarının
ayaklarının koptuğunu belirtmiştir. Bu durum, bazı askerlerin, bombanın çok yakınında ve
sütre önünde bulunmaları nedeniyle ayaklarının kopması suretiyle şehit oldukları olgusunu
teyit etmektedir.

Yukarda aktarılan bilgilerden, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir kısmı nöbetçi
askeri personelin anılan bombaya müdahalelerine bağlı olarak bombanın infilak ettiği,
Jandarma yetkililerin ifade ettikleri gibi bomba parçalarının, bombanın patladığı yer ile
arasında birkaç metre bulunan Jandarma nöbet noktası önündeki sütrenin arkasındaki
askerlerin 3'ünün beynini parçalayarak şehit oldukları, yani patlamanın askerlerin sütre
arkasında iken olduğu belirtilirken, şehit olan bazı askerlerin ayaklarının koptuğu dolayısıyla
yakın mesafeden bombanın patladığı, olay otopsi resimlerine göre şehit olan bir askerimizin
ayak bileklerinde görülen derin yaraların, bazı askerlerin bombaya oldukça yakın bir yerde,
muhtemelen müdahale sırasında infilak sonucu şehit oldukları olgusunu güçlendirmektedir.
Komisyonumuza gelen ancak teyit edilemeyen bazı duyumlar ise, söz konusu bombanın
içinde bulunduğu poşetin, şehit olan askerlerimizden bazılarınca sopalarla kanşürdıklan
yönündedir. Değinilen konuda kesin bilgi verebilecek nitelikte olan Şemdinli İlçe Emniyet
Müdürlüğünce hazırlanarak Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturma
dosyası içinde; olav veri krokisinde, patlama sonrası senit olan askeri personelin konumlarının
işaretlenmemesi ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

Şemdinli İlce Jandarma Komutam Erdem YILMAZ. Komisyonumuza bombanın
hangi nedenle patladım konusunda "Biz de tüm rütbelilerimizi uyardık. Dedik, herhangi bir
poşet veya şüphelendiğiniz bir paket, bu içeriye de konulabilir, yolun kenarına da konulabilir,
her şeyden şüphelenin, bakın... Tabiî, rütbeli arkadaşlarımızdan -ki, şehit oldu arkadaşımız-
fark ediyor. İlk etapta, bu poşet 12.30, işte saat yanm, gece yarım sıralarında paketi fark
ediyor. O arada, diğer rütbeliler, işte, ne oldu komutanım, bakalım derken -o gazinonun
Önündeki bir duvar vardır efendim, görürsünüz, o duvarın arkasından bakıyorlar, mesafe 3,5-4
metre- 3'ü uzman çavuş, 2*si er, 5 personelim orada şehit oldu. Ayrıca 1 erim de yaralandı.
Toplam S şehit, 1 yaralı..."Derken;

İlçe Jandarma Komutanı'nın şüpheli çantalara bakılması konusunda personeline
talimat verdiği ortaya çıkmaktadır.

Komutanın bu beyanından, bomba şüphesi olan çanta, torba v.b gören personelin bu
durumu Komutanlığı aracılığıyla uzman personele bildirmesi, öylece müdahale edilmesinin
sağlanması yönünde uyarması beklenirken, bu konuda uzman olmayan askeri personelin
doğrudan müdahalesi sonucunu doğurabilecek tarzda talimat verdiği, bölgede bir çok kere
yaşanan patlama olayları konusunda elde edilen tecrübe dikkate alınarak daha tedbirli
davranmaları, söz konusu bombaya değinilen Yönerge hükümlerine uygun olarak müdahale
edilmesi gerekirken, şehit olan askerlerin bu konuda Üçe Jandarma Komutanlığınca yeterli
bilgi ile teçhiz edilmediği, eğitim zafiyeti nedeniyle anılan müessif olaya neden olunduğu
sonucuna varılmaktadır.

Belirtilen nedenle, 05.08.2005 günü meydana gelen olay ile ilgili olarak, bulunan
bombalara karşı izleyecekleri yol ve yöntem konusunda personeline gerekli bilgi ve
eğitimi vermede yeteri! özeni göstermediği anlaşılan Şemdinli bçe Jandarma Komutanı
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Erdem YILMAZ hakkında gerekli işlemin yapılması için durumun, Jandarma Genel
KomutankğVna bUdlrilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

2. OLAY : Dünya Barış Günü Kutlamalarında Patlama
01/09/2005 günü Şemdinli İlçesinde Derecik yolu üzerinde eski mezbahane yanında

bulunan boşluk alanda "1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ" kutlamaları için kurulan
yaklaşık (100) kişinin bulunduğu esnada, banş çadırının yaklaşık 25 metre arkasında bulunan
ibrahim ARICI isimli şahsın evinin önünde ve Mehmet Ali GURDAL isimli şahsa ait olduğu
öğrenilen çadırlara 10 metre mesafede olan odunlann altından saat 10:20 sıralarında şiddetli
bir patlama meydana gelmiş, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda can kaybı olmadığı,
oluşan sesten ve küçük parçalardan hafif şekilde yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesinde
ayakta tedavi edilen Hakkâri -Şemdinli - Günyaa köyü nüf. kay. Abdulkerim - Hanife oğlu
1977 Şemdinli doğumlu İbrahim ÖPENGİN, Hakkâri - Şemdinli - Ayranh köyü nüf. kay.
Şakir - Hamide oğlu 1979 Şemdinli doğumlu İrfan ÖZTURK, Hakkâri -Şemdinli - Altınsu
köyü nüf. kay. Şakir - Hamide oğlu 1978 Altınsu doğumlu Ayhan ÖZTÜRK, Hakkâri -
Şemdinli - Bağlar köyü nüf kay. Abdurrahman -Besna kızı 1980 Şemdinli doğumlu Pınar İZ,
Hakkâri - Şemdinli - Altınsu köyü nüf. kay. Hüseyin - Emine oğlu 1985 Şemdinli doğumlu
Naim ERKOYUNCU, Nusrettin - Zübeyde oğlu 1984 Şemdinli doğ. Turgut KORKMAZ,
Zikri - Bilmez oğlu 1984 Şemdinli doğ. Faik ELMAS, Mehmet Emin - Nesibe oğlu 1980
Şemdinli doğ. Mehdi ZERENDER, Kerim - Mercan oğlu 1982 Şemdinli doğ. Kadri
YALÇIN, Nusret - Reyhan kızı Van doğ. Hatice GELİCİ, Reşit - Besna kızı 1987 Şemdinli
doğ. Beyhan SELVİ ve Sadık - Fatma kızı 1987 Şemdinli doğ. Gülcan TEKİN isimli toplam
13 kişi hafif yaralanmıştır.

Olayın mağdurlannm şikayetçi oldukları ve faillerin bulunmasını istedikleri
anlaşılmıştır.

Şemdinli Emniyet Müdürlüğünün olaya ilişkin soruşturma dosyasında patlama sonucu
yaralanan 13 kişinin müşteki sıfatı ile patlamanm meydana geldiği yerdeki kışlık odunlann
sahibi M. Ali GÜRDAL , odunlann bitişiğinde bulunan ikametin müştemilatı olan tandır
olarak kullanılan tek katlı yerin sahibi İbrahim ARICI ve 1 Eylül Dünya Banş Günü tertip
komitesinde bulunan Emrullah ÖZTÜRK ile Enver ÖPENGİN isimli şahısların konu
hakkında bilgilerinin alındığı ancak olayın oluşu ve faillerini ortaya koyacak biçimde
bilgilerinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

MİT Müsteşarlığının 19.12.2005 gün ve 30350 sayılı yazısı ile Komisyonumuza
gönderilen bilgi notunda: bu olaya yer verilmediği incelenmiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen "Aianda"nın;
24.08.2004 günlü notunda: "1 Eylül'de Dünya Banş Gününde Şemdinli'de Banş

Cadın Kurulacak",
01.09.2005 günlü notta ise: "Şemdini ve Yüksekova'da kurulan Banş Çadırlan takip

edilecektir." cümlelerinin yer aldığı görülmüştür.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN;
"Hakkâri yöresindeki... Bunlan teker teker çok biraz zor olacak da, mesela Dünya

Banş Gününde çadıra bomba atılıyor. Şimdi, örgüt daha hiç Dünya Banş Günü için veya
Dünya Kadınlar Gününde kendi insanının toplandığı yere patlayıcı atacak?! Olmaz, olmaz..."

İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Ayhan FALAKALI;
"Şimdi mesela bir tanesini örnek vereyim: 1 Eylül tarihinde meydana gelen bir

bombalama olayı var. Bu Şemdinli'de oluyor. Şemdinli'de o gün Dünya Banş Günü
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kutlamaları yapılıyor. DEHAP'b 100-150 kişilik bir vatandaş topluluğu 1 Eylül Dünya Banş
Gününde halay çekiyorlar. Yörenin âdetidir orada. Halay çekerler. Kutlama yapıyorlar kendi
aralarında. Mesela orada, saat 10-10,5 civarında gündüz gözüyle bir bomba patlıyor. Mesela
bu olayı ben bir yere oturtamadım yani..

Şimdi mesela şöyle düşünelim efendim; yani ben, bir örgüt olacağım, bana sempati
duyan bir kitlenin üzerine bomba atacağım. Bu bir yerden sızar. Biliyorsunuz, her şey bir
yerden çıkıyor yani sonunda. O örgüt bir daha oradaki vatandaşa hiçbir şey anlatamaz. Bunu
oturtamadım."

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN;
"DEHAP'ın Şemdinli İlçesinde hiçbir etkinliği yok, yoktu. Minibüslerle köylerden

topluyorlar, bir basın açıklaması yapıyorlar, 5 dakika, iki alkış, zılgıt, gidiyorlardı, şehirden
bir katılım yok. 1 Eylül Dünya Banş Gününü geçen sene ilk defa Şemdinli'de yaptılar. Amacı
da, işte, savaş burada başladı, Şemdinli'de. 1984 Şemdinli ve Eruh baskım, banş ta
Şemdinli'den başlasın; amaç buydu. Geçen sene 600, 700 ya da 800 kişi böyle... Hakkâri,
Yüksekova, Çukurca'dan toplam katilim 600, 700, 800, kayıtlarda da öyledir, ben de
biliyorum. Şimdi, bu ikinci; bu sene yine Şemdinli'de ilk gün 31 Ağustos'ta, 1 Eylül ikinci
gün. 31 Ağustosta 100 kişi var ya da yok; onlar da yönetim kurulu, işte o bu falan, biri iki
halay falan çektiler. Şimdi, ikinci güne ne yapmanız lazım? İkinci günde etkinlik saat 9.00'da
başladı; yine 100 kadar kişi var.Bu iki bomba, emniyet uzmanlannın, bomba uzmanlarının
raporu doğrultusunda konuşuyorum. Biri meyve suyu kutusunun içerisinde, biri de bir pet
şişenin, pet su şişesinin içerisinde sıkıştırılmış bomba ve fitilli düzenek deniliyor. Yani, ikisi
de aynı anda yakılmak suretiyle. Peki, çadırın hemen arkasında, yani, 5 metre, 6 metre bir
mesafede odunlann arasına gizlenmiş, sıkıştırılmış. Amaç şey değil. İçinde çiviler de vardı,
doğru, çiviler de var, yönlendirilmiş, çiviler yere, toprağa basmış topluca, basınç içeriye
gelmiş, hatta odunları bile yerinden oynatmamış, sadece ses çıkmış. Şimdi, bu doğrultuda
baktığınızda.. .Amaç öldürmek değil; bir.

İki: Öyle bir gruba sizce kim girebilir de, hem bombayı koyacak, haydi geceden
koydu, gidecek orada fitillerin ikisini de yakacak ve gidecek.

Üç: Kendi nöbetçileri var dedik, onlar da bir şey görmemiş. Haydi, nöbetçilerini
bırakıyorum, 100 tane adam var. Bana bir kere deselerdi ki, şu... Yani, biz de. hatta, kendi
arkadaşlarımız uzaktan kamerayla çekiyordu: istemiyoruz dediler. Bu konuda genelgeler var.
Hangi şartlarda kamera çekiminin nasıl vapılacaSı doğrultusunda genelgeler var. Biz de.
tamam dedik, kapatıyoruz. Yani, kendi arkadaşlarımızı bile içeriye sokmuyoruz, aman
diyoruz... Peki, o zaman, sayın vekilim, siz ne düşünüyorsunuz yani, benim bu
anlattıklarımdan?"

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ;

"Bununla birlikte 1 Eylül Dünya Banş Günü Şemdinli'de bu örgüte müzahir kesimin
Dünya Banş Günü etkinlikleri kapsammda, bir çadırda, şenlik kapsamında bunu kutlama
anlamında faaliyeti. Ben tabiî o sırada orada yoktum; fakat, olayı inceledim bir istihbaratçı
olarak, İstihbarat Şube Müdürü olarak, bölgemdeki olaylara göz atmak istediğimden. Bu
eylemin de yine örgüt tarafından yapılamayacağı şeklinde kanaat edindim. Ama, bunlar somut
bilgiler değil Sayın Başkanım, sayın vekillerim; çünkü, örgütün eylem tarzına uyuşmadığı
şeklinde bende bir kanaat oluştu, örgütün eylem tarzına uymuyordu, 1 Eylül, Şemdinli'deki
dünya banş etkinlikleri kapsamındaki olay."

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN;
"Bir banş günü, 1 eylül banş günü, bir çadır kurmuştur, millet toplandı, tabiî, onu on

geçiyordu herhalde, çadırın bitişiğinde iki metre bomba patladı, bende orada değildim, tabiî, o
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anda ben belediyede idim, birkaç tane arkadaş diğer belediye başkanı arkadaşlar da geliyordu,
bende bekliyordum. Bomba patladığı zaman, o anda ben diyelim 12-13 kişi yaralandı, ama
hafif yaralandı, öyle ölüm falan tehlikesi yoktu."

Adı geçen; Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla alınan ifadesinde;
"İlçemizde 1 Eylül 2005 Dünya Barış Günü Kutlamaları için etkinlikler düzenlenecekti. Hatta
bu etkinliklerden önce ilçemizde bir bildiri dağıtıldı. Bildiride "Beş Askerîmizin Kanı Yerde
Kalmayacaktır" şeklinde yazılar yazıyordu. Etkinlikler için büyük bir çadır kurulmuştu.
Burada etkinlikler çerçevesinde konuşmalar yapılacaktı, şarkılar ve müzikler söylenecekti.
Ben o günü Belediyede idim. Hatta bana telefon geldi. Şenliklere gelip gelmeyeceğimi
sordular. Bende birkaç misafirimin olduğunu misafirleri gönderdikten sonra geleceğimi
söylemiştim. Ben kutlamamalann yapılacağı yere gittiğimde saat 10:10.da büyük bir patlama
oldu. Patlama çadırın birkaç metre uzağında meydana geldi. Çok sayıda insan yaralandı. Eğer
patlama odunların bulunduğu yerde meydana gelseydi çok sayıda insan hayatını kaybederdi.
Böylece bu patlamadan sonra şenlikler yapılamadı. Bu olayı kimin veya kimlerin yaptığım
ben bizzat görmedim. Ancak halk arasında bu olayı JİTEM.in yaptığı konuşuluyordu. Tâbi ki
askerîye içerisinde bu olaydan herkes sorumlu tutulamaz, ancak halk arasında böyle bir
grubun olduğu söyleniyor. Bu olayı PKK.nın yaptığını düşünmüyorum. Çünkü PKK.nın
içerisinde de yer alan insanlar bu yörenin insanıdır, bu vatanın evladıdır."

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ;
"1 Eylül Dünya Barış Günü denilen güne çekmek istiyorum ve Şemdinli'de bir banş

cadın, o barış çadırına sivil toplum örgütlerinin de çağrıldığı, bizlerin de belediye başkanları
olarak çağrıldığımız, yarım saat ve bir saat gecikmeyle gitmemiz, tam saat 10.00'da açılışı
yapılacak programın, tam saat 10.00'a ayarlı bombanın patlaması, şimdi, bu bombayı kim
patlatır düşüncesi halkta; yani, sonuçta, bunu yapanlar, bu muhalefetten, bu iktidardan
buradaki oluşumdan rahatsız olanlardır denildi.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Bir şey daha soracağım ben, kısa.
Bu 1 Eylül Dünya Barış Günündeki patlamadan bahsettiniz, nasıl bir patlamaydı o?
M. SALİH YILDIZ - O zaman ayarlı bir bomba.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Orada sizin bir etkinliğiniz mi olacakta, sivil toplum

örgütleri falan?..
M. SALİH YILDIZ - Orada Şemdinli'deki sivil toplum örgütleri, 1 Eylül Dünya Banş

Günü, o anda da işte genelde de olan olaylar durumuyla, işte belli mesajlann verilmesi, insan
haklanyla ilgili, olaylann olmamasıyla ilgili, işte talep, öneriler gibi bir etkinlikti. Belediye
Başkanlan bölge olarak çağrılmıştı. Özellikle Hakkâri bölgesi çağrılmıştı, sivil toplum
örgütleri. Yani, saat 10'da olacaktı. 10'da gideceğimiz şeye yanm saat, bir saat gecikmeli
gitmemiz, tam saat 10, zaman ayarlı bir bomba patlıyor...

METİN KAŞIKOGLU (Düzce) - Hepiniz siz aynı anda mı gittiniz tüm belediye
başkanlan oraya? Hiç kimse yok muydu bölge belediye başkanlarından? Hepiniz mi geç
kaldınız?

M. SALİH YILDIZ - Biz Hakkâri, Yüksekova, Esendere; Yüksekova'da buluşup
gidecektik, yani o şekilde, biz gecikmeli gittik. Bomba saat 10'a hazırlanmış zaman olarak,
orada siviller var, yani, insanlar var, 13 kişi de yaralanmıştı, biz giderken 13 kişi Yüksekova
Hastanesine...

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Ama, siz demin dediniz ki, kıyamet bombası olarak
adlandınlan bomba patladığında...

M. SALİH YILDIZ - Hayır, o ayn...
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METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Hayır, o 1 Kasımda. Orada dediniz ki, ona açılım
getirirken, ya tesadüf maç seyrederken insanlar orada olması lazım, lojmanlarda oturanların
olması lazım, ama, sanki birileri haberdarmış gibi hepsi boştu dediniz, doğru mu?

M. SALİH YILDIZ - Evet.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Acaba siz de haberdar olduğunuz için mi geç

gittiniz?
M. SALİH YILDIZ - Eğer haberdar olsaydık, orada yöneticiler...
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Yok, aynı şeyi sorabiliyorum bakın rahatlıkla.
M. SALİH YILDIZ -13 kişi yaralanmış, yöneticilerimiz orada...
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Siz yoksunuz ama...
M. SALİH YILDIZ -Ama, biz, bak, Yüksekova'da Belediye Başkanıyım, saat 10'a

giderim gitmez miyim, o benim şeyimde; ama, biz, Şemdinli-Yüksekova arası 52
kilometredir. Hakkâri'den Yüksekova'ya gelmek için de 78 kilometre var, arkadaşımızı
bekliyoruz. Esendere Belediye Başkanı geliyor, birleşip gidiyoruz."

Hakkâri Belediye Başkanı Metin TEKÇE, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca
tanık olarak alınan ifadesinde;

"1 Eylül Dünya Banş Günü'nde Şemdinli ilçesinde bu vesile ile yapılan etkinlikte ben
de hazır bulunacaktım. Yalnız yanm saatlik bir gecikme ile Şemdinli ilçesine ulaştım.
Program saat 10:00.da başlayacaktı. Biz Belediye Başkanlan'nın oturacağı protokol çadırında
saat 10:15.de patlama meydana gelmiş. Belki oraya geç gidişimiz hayatimizi kurtarmıştır."

Adı geçen Komisyonumuza sunduğu 28.02.2005 tarihli raporda huzurda verdiği
ifadeye benzer olarak; "...Bütün dünyada dünya banş günü olarak kabul edilen 1 Eylül
dolayısıyla, 1 Eylül 2005'te Şemdinli'deki yapılması planlanan etkinlikler için güvenlik
güçlerince tedbir alınmış olmasına rağmen saat 10'da içinde benim de bulunacağım banş
çadırındaki patlama aslında bu güçlerin barışı ne kadar istediğinin de kanıtıdır.Banş
Çadırındaki programın yanm saatlik bir gecikme ile başlamış olması hayatımızı
kurtanyordu."

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ;
"BAŞKAN - Bir de, 1 Eylülde Dünya Banş Günüyle ilgili bir orada bir tören falan

düzenlenecekmiş. İzinli falan da herhalde bir şey o, bir kutlama...
ERDEM YILMAZ - Tabiî ki...
BAŞKAN - Ama, orada da bir patlama olayı meydana gelmiş.
ERDEM YILMAZ - Evet. 1 Eylül 2005 yılında, DEHAP ilçe teşkilatınca organize

edilen, işte, 1 Eylül Dünya Banş Günü dolayısıyla, hemen ilçenin güneyine düşen bölgede,
onların banş cadın, saat 10.30 sularında büyük bir patlama. Biz de bulunduğumuz yerden,
ben o an odamdaydım, duydum. İşte, ilk önce İlçe Emniyet Müdürümüz olay yerine gitti,
daha sonra bizler baktık. 15 vatandaşımız yaralandı. Banş çadırının, hemen şöyle yaklaşık
1,5-2 metre yan tarafında oldu patlama. Yine, olayla ilgili tahkikatı İlçe Emniyet
Müdürlüğümüz yaptı. Olayla ilgili, olay yeri inceleme birimi geldi. Böyle bir olay oldu Sayın
Başkanım.

BAŞKAN - İzinli bir şey miydi bu organizasyon?
ERDEM YILMAZ - Evet efendim, izinli bir organizasyondu.
BAŞKAN - Kim yapar bunu?
ERDEM YILMAZ - Bölgedeki tüm olayların tamamının faili PKK'dır Sayın

Başkanım. Tüm olayların, tüm faili PKK'dır."
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - ...bazı vatandaşlar da, bunun tam tersine, devletin belli

güçleri şeklinde... Şimdi, olay yerini incelediğinizde, tabiî, polis bölgesi; ama, sizi birinci
derecede ilgilendirmeyen bir şey. Ancak, saat 10'da başlaması gereken bir toplantı olduğunu
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söylüyorlar. 10'da gelememişler, l l ' e doğru başlamışlar, ll 'de geldiğimiz için, efendime
söyleyeyim, zayiat az olduğu şeklinde söylendi.

Yani, size göre, burayı böyle tahrip edici bir eylem koymayı düşünce bir örgüt
veyahut da bir başkası, nasıl hareket etmesi lazım? Yani, topluluğu beklemesi mi lazım,
efendime söyleyeyim, tahrip gücü çok daha yüksek mi olması mı lazım, parça tesirli bir
bomba mı olması mı lazım? Oraya konan bombanın cinsi ne bilmiyorum; ama, yani, siz de
belki şey... Örneğin, parça tesirli bomba koyduğunuz zaman, tahribat çok daha fazla olur.
Yani, bir C4'ü koyarsınız, doğrudur, C-4'ün etkisi vardır, ancak, o kendi gücüyle belki 3
metre, S metre, 10 metre civarında bir şey yapar da, 15-20 ileridekine yapmaz. Yani, oradaki
ortam nedir, inşallah gelince göreceğiz de; yani, onu değerlendirebilir misiniz bize?

ERDEM YILMAZ - Şimdi, Sayın Milletvekilim, tabiî, 1 Eylül Dünya Banş Günü.
Tabiî, şu tahrip kalıbı kullanılmış, şu kullanılmamış, teknik şeyini bilemeyiz; buna, eylemi
kim yaptıysa o karar verir. PKK'nın, başta da arz ettiğim gibi, mayınlama olaylannm teknik
olarak 3-5 çeşidi var; uzak kumandalı, telsizle, telefonla... Tabiî, onu bizler bilemeyiz, öyle
bir varsayım yürütemeyiz, örgüt nasıl isterse öyle yapar.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Peki, o zaman şöyle sorayım: PKK kendine sıcak bakan
bir gruba böyle bir eylem yapabilir mi?

ERDEM YILMAZ - Yapabilir.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Ne gerekçeyle yapar?
ERDEM YILMAZ - Kamuoyunda ses getirmesi için yapabilir.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şimdi, komisyonumuza ulaşan bilgiye göre, burada
gelip de düşüncelerini açıklayan kişilerden, daha önce, PKK terör örgütü, işte, ilk silahlı
eylemini Şemdinli'de yapmıştı; siz de ondan bahsettiniz. Şimdi, 1 Eylül 2005'teki Dünya
Banş Gününde, işte, bizler de, bansın, ateşkesin ve huzur ortamı olması açısından böyle bir
etkinlik yaptık ve bu etkinliği de Şemdinli'den başlattık. Bunu Türkiye'ye, dünyaya
duyurmak için.

ERDEM YILMAZ - Geçen yıl da yapıldı.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şimdi, oradaki 10.00'da başlayacaktı, 11.00'de

gecikmeyle oldu. İşte, ölü veya yaralı kaybının daha fazla olacağı söyleniliyordu. Bu olay
nereye oturtabiliriz? Yine, bunun hepsini PKK terör örgütü olarak...

ERDEM YILMAZ - Bölgedeki tüm olayları PKK yaptı.
Şimdi, tabiî ki, söylediğiniz şeyler güzel. Banş, Dünya Banş Günü, güzel şeyler

söylüyorsunuz.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Komisyonumuza söylenilen cümleleri ben söyledim.
ERDEM YILMAZ - Yine, aynı şekilde, bu sefer çadıra benzer, işte, benzer bir kutlama

şeyi, müzik çalınıyor. Bunlar güzel şeyler. Geçen sene de yapıldı, bir önceki sene de yapılmış;
yani, sadece bu seneye mahsus bir faaliyet değil o; onu bilmek lazım. Tabiî ki, saat 10.30
sıralan sabah böyle bir patlama olayı oldu; bizler de çok üzüldük. Çoğunluğu genç kız ve
gençleri hedef alan. Hastaneleri ziyaret ettik; ama, böyle kayda değer çok ağır yarası olan
yoktu. Genelde böyle cam kınğı gibi. Bizim tesellimiz o oldu; ancak, bölgede meydana gelen
tüm olaylarda PKK'nın parmağı var.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ne amaçla yapmış olabilir PKK bu olayı; hangi
amaçla, provokatif amaçla mı yapü?

ERDEM YILMAZ - Diğer olaylarda ne amacı varsa, hepsi aynı amaç."

1 Eylül Dünya Barış Günü Kurulan çadırın yakınında evi bulunan Emin
MAVİGÖZ;

"BAŞKAN - Sen şimdi hemen oraya gelmek istedin. 1 Eylül Dünya Banş Günü. Sen
neredeydin o gün?
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EMİN MAVİGÖZ - Ben o zaman Ender Pen'de çalışıyordum. Çarşıdaydım ben.
Bomba patladığı zaman evimizin önüne bomba patladı. İki kardeşim yaralandı. Evin camlan
döküldü.

BAŞKAN - Yaralanan kardeşlerinin isimleri ne?
EMİN MAVİGÖZ - Veysi Mavigöz, Pınar Mavigöz.
BAŞKAN - İkisi de yaralandı?
EMİN MAVİGÖZ - Evet
BAŞKAN - Ağır mı yaralıydı?
EMİN MAVİGÖZ - Yok, hafif. Bir çenesinden vardı, bir de ablamın kalasından.
BAŞKAM - Neyle yaralandılar peki?
EMİN MAVİGÖZ -Taş parçası. Bir de kardeşimin bacağına çivi saplanmıştı.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Onlar toplantıda mıydı, evde miydi?
EMİN MAVİGÖZ - Hayır, evin önündeydi zaten, banş cadın evin önünde

kurulmuştu. O zaman mutfaktaydılar.
BAŞKAN - Mutfaktaydılar. O etraftaki atılan şeyleri sıçrayanlar, o şekilde yaralandı.
EMİN MAVİGÖZ - Evet, parçalan.
BAŞKAN - Senin daha önce biç bilgine başvuruldu mu?
EMİN MAVİGÖZ - Ne yönden?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - İfaden alındı mı daha önce hiç?
EMİN MAVİGÖZ - Hayır alınmadı, kardeşimin alındı. Şu anda Hakkâri'de

dershanede okuyor. Onların alındı, benim alınmadı.
BAŞKAN - Başka ne biliyorsun, bildiğin bu kadar mı?
EMİN MAVİGÖZ - Bildiğim bu kadar, yani, fazla olayın içinde yoktum; ama,

gördüklerim bunlar.
BAŞKAN - Başka sorusu olan arkadaş?..
AHMET ERSİN_(İzmir) - Kim yaptı patlamalan sence?
EMİN MAVİGÖZ - Bilgim yok, ama, yapardan bilmiyoruz. Her şeyi siz bizden

daha iyi biliyorsunuz gerçekten. Bu olaylarda biz evimizdeydik; ama, siz medyada her şeyi
ortada gördünüz. Neyin ne olduğunu bizden daha iyi biliyorsunuz.

BAŞKAN - Bunun dışında da fazla bir bilgim yok diyorsunuz?
EMİN MAVİGÖZ - Evet.
BAŞKAN - Peki, çok sağ olun, teşekkür ediyoruz sana."

1 Eylül Dünya Barış Günü Kurulan çadırın yakınında evi bulunan
Abdurrahman MAVİGÖZ;

" BAŞKAN - Bize kendini kısaca bir tanıt
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Ben Abdurrahman Mavigöz. TEK'ten emekliyim.
BAŞKAN - TEK'ten emekli, güzel...
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - İki çocuğum komando olarak askerliğini yaptı, şu

anda boştadır. Dikkatinizi çekmek istiyorum.
BAŞKAN - Peki. Onların yeşil kartı filan yok mu?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Daha yapmadık efendim.
BAŞKAN - Şu anda ne iş yapıyorsunuz siz?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Şu anda bahçeyle ilgileniyorum.
BAŞKAN - Dünya Banş Günü var ya 1 Eylülde. O tarihte o olayın olduğu şualarda

neredeydiniz siz?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - O tarihte, bombanın patladığı esnada ben

içerideydim.
BAŞKAN - İçeride nerede, dükkânda mı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Hayır dükkânda değil. Evimin önünde patladı.

Ben içerideydim. Patlamayla beraber dışan çıktım. Artık her taraf birbirine karışmıştı.
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BAŞKAN - Şiddetli bir patlama?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Evet. İki çocuğum yaralandı. Artık onlarla

uğraşanı, hastaneye götürdüm.
BAŞKAN - Şimdi nasıl durumları?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Şu anda iyi. Allah razı olsun.
BAŞKAN - Arkadaşlar sorusu olan var mı?
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Kalabalık mıydı, kalabalık ne kadardı tahminen?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Kalabalık çoktu efendim. Sayısı ne diyeyim size

yani, yalan olur desem ki bu kadardı veya şu kadardı, çünkü, saymadık ki.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Kalabalık senin evinden uzak mıydı, yoksa çadır mı

senin evinin önünde?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Efendim, size gerçeğini anlatayım. Şimdi, bu tarla

belediyenin. Tarlanın eteğinde evlerimiz var. Yani, ben Abdurrahman Mavigöz olarak hayır
buraya bırakmayım, ben kabul etmiyorum diye.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - O ayn konu...
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Yer benim değil. Onun için tabiî ki evin

önündeydi.
BAŞKAN - Aktivite olarak o anda ne yapıyorlardı; yani, Banş Günü, bir kutlama

yapılıyor ya, ne yapıyorlardı o arada?
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Halay mı çekiyorlardı, nutuk mu atıyorlardı, ne

yapıyorlardı?
BAŞKAN - Saz mı çalmıyor, davul mu çalmıyor, halay mı çekiliyor?..
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Ona siz karar verin. Zaten...
BAŞKAN - Biz karar vermeyeceğiz; yani, o anda ne yapıyordu kalabalık?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Basın zaten gösterdi onu, ben ne bileyim efendim.

Basın zaten gösterdi.
BAŞKAN - Onu değil. Mesela, düğünde oynarlar mı, davul çalarlar mı, o anda da ne

yapıyorlardı yani?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Herkes biz şeyle meşguldü. Size diyorum ben

orada değildim, içerideydim.
BAŞKAN - Orada değildiniz, patlamayı duydunuz o kadar.
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Tabiî. Patlamayı duydum.
METİN KAŞDCOĞLU (Düzce) - Sen 9 kasım patlamasından haberin var mı; bu

Umut Kitapevine atılan bombayla ilgili olayları, atıldıktan hemen sonra olay yerine filan hiç
gittin mi?

ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Efendim, olay yerine yetişemedik milletin
kalabalığından.

METİN KAŞDCOĞLU (Düzce) - O kalabalığa filan hiç girmedin?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Hayır.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Olan olayları görmedin?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Bütün mesele biz yaşlılar olarak hep olayı

kesinlikle bir şey olmasın diye ayırmaya çalıştık.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Orada miydin?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - İçindeydim, ayırmaya çalışıyorduk, kimseye bir

zarar gelmesin... Çünkü neden; polis de bizim, asker de bizim, biz herkesi seviyoruz, işin
gerçeği herkesi seviyoruz.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Arabanın bagajı açılırken filan sen orada miydin?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ -Hayır efendim, orada değildim, aşağıdaydım.
BAŞKAN - Adnan Bey...
KOMİSYON UZMANI - Çadırda bomba patlamadan önce yaklaşık kac kişi vardı?

Tahminen...
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ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Tahminen 1 500-2 000 kişi vardı.
KOMİSYON UZMANI - 2 000 kişi var mivdı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Tabiî tabiî, oralar hepsi doluydu.
KOMİSYON UZMANI - Patlamadan önce bir kalabalık vardı?..
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Vardı efendim.
KOMİSYON UZMANI - 2 000 kişiye yakın?..
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Evet. Allah korudu, yani, benim iki çocuğumun

ölmesi gerekirken, Allah korudu.
KOMİSYON UZMANI - Peki, bir gün önceden, yani, Dünya Banş Günü

kutlamasından bir gün önce çadırlar kurulmuş, orada nöbetçiler de var mıydı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Nöbetçiler de vardı, polis de her tarafi projeye

çekmişti, Allah razı olsun. Vardı efendim.
KOMİSYON UZMANI - Hiç o bombayı koyanları gören daha sonra duyduğun oldu

mu? Kim nasıl koymuş şeklinde bir duyumun var mı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Hayır efendim. Ben kendi işimle uğraşıyorum, bu

şeylerin peşinde filan koşacak vaktim yok efendim. Çünkü, biz ekmeğin peşindeyiz. Bu böyle
söyledi, bu şöyle söyledi... Ben gözümle görmediğimi asla söyleyemem.

KOMİSYON UZMANI - Bomba patlamadan önce hic katılan o toplantıya belediye
başkanlarından var mıvdı kimse? Patlamadan önce?..

ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Patlamadan önce belediye başkanı vardı.
KOMİSYON UZMANI - Neresi vardı. Şemdinli mi vardı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Şemdinli vardı, birkaç kişi vardı, yalnız kim

olduğunu... Zaten efendim o kadar kafamız kanstı ki her şey aklımızdan gitti. Sizin iki
çocuğunuz varalansa ne yaparsınız?! Cok zor.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Doğru... Geçmiş olsun...
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Benim kendi acım bana yetiyordu zaten.
KOMİSYON UZMANI - Yaralılar ağır mıydı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Hafif yaralanmıştır.
KOMİSYON UZMANI - Kaç kişiydi tahminen yaralılar?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - 12-13 kişi efendim.
KOMİSYON UZMANI - Bomba öldürmek amacıyla mı konulmuş, bir bilgin var

mı?
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Vallahi onu bırakana sormalı bana değil.
BAŞKAN - Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz.
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Hen de teşekkür ediyorum. Yine de hoş geldiniz.
BAŞKAN - Sağ ol, teşekkür ediyoruz.
ABDURRAHMAN MAVİGÖZ - Bizim tek istediğimiz memleketin barışıdır.
BAŞKAN-Çok sağ ol.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - İnşallah... Ona gayret ediyoruz."

1 Eylül Dünya Banş Günü Kurulan çadırda nöbet tutan Sıddık ELMAS;
"BAŞKAN - Sıddık Elmas hoş geldin. Bize kısaca kendini tanıyorsun, ondan sonra

da 1 Eylül Dünya Barış Gününde bir patlama olmuş onunla ilgili bize bilgi veriyorsun.
SIDDIK ELMAS - Ben Sidik Elmas, DTP'nin yöneticisiyim...
BAŞKAN - Nerenin yöneticisi?
SIDDIK ELMAS-DTP
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - İl yöneticisi mi?
SIDDIK ELMAS - Üçe... Biz oradaydık akşamleyin. Arkadaşlar yemeğe gittiler.

Önceki gün alanı temizlerken işte polis emniyet amiri olarak oraya geldiler, işte "cadın nereye
kuracaksınız..." Çadır yerini belli ettik. Ertesi gün...

BAŞKAN - Cadın bir gün önce mi kurdunuz, 1 Eylülde mi?
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SIDDIK ELMAS - Çadır yerini belli ettik. Kurmadık, yani, bir önce kurduk da çadır
yerini belli etmiştik yani daha önceden.

Şimdi, çadır yerini belli ettik, ondan sonra akşamleyin gittik oraya, sözde o
cihazlara... Orada cihaz kurmuştuk şölen için. Cihazlar için nöbet diyebiliriz yani, orada
durduk, çocuklar falan ellemesin diye. Böyle bir patlama olacağı aklımızdan bile geçmiyordu.
Saat akşam 10.00 civarıydı. Polis Şenol bey geldi böyle, emniyet amiri, müdür mü, birisinde
diyor saz sesi geliyor. Oysa ki saz sesi hiç yoktu, ortalık sakindi.

BAŞKAN - Saat 10.00 dediğin yani gece miydi?
SIDDIK ELMAS - Gece.
BAŞKAN-22.00 yani.
SIDDIK ELMAS - Evet. Oysa saz sesi yoktu. Arkadaş çekip geri döndü, polis bey.

Biz de orada kaldık, arkadaşlar geldi, 12.00'ye kadar sohbet ettik, çay içtik. Arkadaşlar
döndüler. Biz 1 Eylül saat 0.8.00'e kadar oradaydık. Saat 08.00'de ben eve gittim,
yatmamıştım, istirahat etmeye gittim eve. Sonra da baktım telefon geldi, kardeşin yaralanmış,
bomba patlamış. Ben de hemen arabaya atladım, gittim alana. Baktım burada bomba patlamış,
halk telaşlı. Karsıda, derenin difier karsısında polis, polisle kansık alanı seyrederken öyle

dağıtılırken, altta "bes şehidin kanı yerde kalınmayacak" bildiriler damıtılmıştı. Övle gördük.
Kısacası ben bunu gördüm.

BAŞKAN - Bildiriyi kim dafottı?
SIDDIK ELMAS - Bilmiyorum iste, çevre yolunda arkadaşımızın biri getirdi, ilce

binasında... Daha önce ilçemizin önünde beş askerimiz şehit oldu, bir bomba patlamıştı
iste... Bilmiyorum artık o tam net bir şev yok elimde, kim patlattığını bilmiyorum: ama, övle
bir bildirinin olduğunu gördüm ve okudum.

AHMET ERSİN (İzmir) - Siz çadır yeri belli olduktan sonra ve cihazlar da
getirildikten sonra, ertesi gün 1 Eylül sabahı saat 08.00'e kadar orada mıydınız?

SIDDIK ELMAS - Oradaydık.
AHMET ERSİN (İzmir) - Alanda beklediniz?
SIDDIK ELMAS - Yok, cihazın. Yani, şimdi alan büyüktü. Gerçekten öyle bir şey

düşünmedik, yani bir patlama, öyle bir şey olsaydı belki alan daha...
AHMET ERSİN (İzmir)-Bu bomba çadırın...
SIDDIK ELMAS - Hemen arkasında.
AHMET ERSİN (izmir) - Hemen arkasında. Çadırın kurulduğu alanla, yani, siz

orada beklerken çadır kuruluş muydu?
SIDDIK ELMAS - Evet.
AHMET ERSİN (İzmir) - Çadır vardı.
SIDDIK ELMAS : Evet.
AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, cihazları bekliyorsunuz, arada mesafe var mı?
SIDDIK ELMAS - Arada 200-300 metre fark var. Derenin tarafında, diğeri binaların

tarafında cihazlar.
AHMET ERSİN (İzmir) - Hep cihazların orada mı beklediniz, hiç alanı gezmediniz

mi?
SIDDIK ELMAS - Zaten ışıklar yanıyordu, alana arada bir bakıyorduk. Cidden

böyle bir şey düşünmediğimiz için fazla...
AHMET ERSİN (İzmir) - Bomba açıkta mıydı, yoksa birtakım peylerin içine

gömülmüş müydü?
SIDDIK ELMAS - Orada üzüm bahçelerinde çıkan odun köklerinin oraya toplanmış.

Daha önce toplanmış. Şimdi bu bomba da odunların içine, yani, köyün içine bırakılmış.
Arkadaşlar, biri de benim kardeşim, diğeri de köydekiler, genç arkadaşlar, orada dururken
hafiflen patlarken orada arkadaşlar yaralanmış.
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BAŞKAN - Peki, şimdi, 1 Eylülde o toplama oluyor. Çadırı o zaman siz 31
Ağustosta falan kuruyorsunuz, bir gün önce değil mi?

SİDDIK ELMAS - Evet.
BAŞKAN - Bir de o çadır 1 500 kişi falan alıyor dedi önceki. Ne biçim çadır bu?

Alan olarak 1 500 kişi, çadırın büyüklüğü ne kadar?
SEDDIK ELMAS-Bayağı büyük ya.
BAŞKAN - Branda gibi uzun bir şekilde böyle...
SİDDIK ELMAS - Uzunlama kurulmuş büyük bir çadır.
BAŞKAN - Ne yapılıyordu peki orada, yani, 1 Eylül Barış Günü etkinlik olarak ne

yapılıyordu?
SİDDIK ELMAS - Orada başka bir şey yok. Diyarbakır'dan. Van'dan gelen

misafirlerimiz vardı. Çadır altında oturuyorlardı. Diğer arkadaşlar, sanatçılar şarkı
söylüyordu. Oradaki alandaki vatandaşlar da eğleniyordu. Bomba patlarken birden telaşlandı
ortalık.

KOMİSYON UZMANI - Patlamadan önce, ne kadar kişinin, kac kişinin toplandığı
hakkında bir bilginiz var mı? Kimler katılmıştı, katılanlar kimlerdi?

SİDDIK ELMAS - Katılanlar, belediye başkanlığı...
KOMİSYON UZMANI - Bomba patlamadan önce katılmışlar mıvdı. belediye

başkanları orada, mıvdı. hangisi oradaydı?
SİDDIK ELMAS - Hursit Tekin. Sait Kavatnller oradaydı, havam vardı.
KOMİSYON UZMANI - Ne kadardı, savı olarak ne deniliyor?
SİDDIK ELMAS - 1 500-2 000 kişi vardı.
KOMİSYON UZMANI - 2 000 kişi toplanmış mıvdı?
SİDDIK ELMAS - Evet o kadar vardı. Dağınıktı, görünüyordu, ama, o kadar kitle

vardı alanda.
BAŞKAN - Kaç kişi yaralandı?
SİDDIK ELMAS - Tam sayışım bilmiyorum ama 3-4-5 kişiye kadar yaralandı.
Tam bilemiyorum, ama., 5 kişiden haberim var.
KOMİSYON UZMANI - Yani, o akşam hiç kimseden şüphe etmediniz değil mi,

yani, çadır etrafında birileri, şüphenizi çeken bir şey?
SIDDIK ELMAS - Yok. Yani, tek şüphemiz aksam dağıtılan bildirilerdi.
KOMİSYON UZMANI - O aksam mı dağıtılmış?
SİDDIK ELMAS - Evet.
KOMİSYON UZMANI - Olav olmadan önce?..
SİDDIK ELMAS - Evet Aksam 1 Evlfll...
KOMİSYON UZMANI - Onu ne zaman gördünüz siz o bildiriyi?
SİDDIK ELMAS - Merkeze gelirken. Arkadasın birisi böyle bir bildiri edindi. Hatta

ben bilmedim, kafama takıldı, kısa yapılı varmıştı "beş şehit kam verde kalmayacağına."
Arkadasın biri söyledi bu ne. ne anlama geliyor? Arkadaş dedi ki bu anlama geliyor.

KOMİSYON UZMANI - Bombalamadan sonra mı gördünüz bildiriyi?
SİDDIK ELMAS - Evet.
KOMİSYON UZMANI - Ama, daha önceki aksam dağıtılmış dive söylediler, övle

mi?
SİDDIK ELMAS - 30 aksamı, l'i baSlavan akşamı şimdi, her kimse bombayı

bırakan, o aksam bırakmış ve aksam da bildiri dağıtılmış.
BAŞKAN - 31 Ağustos divor o zaman.
KOMİSYON UZMANI - Sizin ifadeniz alındı mı savcılıkta veya emniyet ifadenizi

aidimi?
SİDDIK ELMAS - Yok, arkadaşın birini.
KOMİSYON UZMANI - Sizin alınmadı, değil mi?
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SIDDIK ELMAS - Ben burada değildim, istemişlerdi ben burada değildim, o zaman
yurtdışındaydım, İran'daydım. Mahkeme günü buradaydım, ertelenmiş, herhalde mahkeme
beni çağıracak...

AHMET ERSİN (İzmir) - Siz komitede miydiniz?
SIDDIK ELMAS - Tertip komitesinde mi?
AHMET ERSİN (İzmir) - Evet.
SIDDIK ELMAS - Hayır.
AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, acaba, yapmayın bunu, etmeyin gibi bir tehdit

aldınız mı öncesinde?
SIDDIK ELMAS - Efendim?!
AHMET ERSİN (İzmir) - Yani, bunu yapmayın diye bir tehdit filan aldınız mı?
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yani, 1 Eylülü kutlamaym diye.
SIDDIK ELMAS - Yok. Gerçi onu tam bilemiyorum, tertip komitesi daha iyi bilir.

Başvuru yapan daha iyi bilir.
BAŞKAN - Başvuru yapan kimdi? Tertip Komitesi Başkam kim?
SIDDIK ELMAS - Emin San mıydı, Emrullah mıydı, ikisinden birisiydi.
BAŞKAN - Başka soru?..
KOMİSYON UZMANI - Bir önceki sene de kutladraız değil mi?
SIDDK. ELMAS -Evet.
KOMİSYON UZMANI - Var miydin o zaman?
SIDDIK ELMAS - O zaman bir hafta kalınca askere gittim ben.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - 9 Kasım patlaması, Umut Kitapevi, bilgin var mı o

konuyla ilgili?
SIDDIK ELMAS - Yok, o zaman da yoktum, bir aya yakın yoktum burada, olayı

bilmiyorum."

1 Eylül Dünya Barış Günü Kundan çadırda nöbet tutan Mehmet TEKİN;
"MEHMET TEKİN - Mehmet Tekin, Günyazı oturuyorum. DEHAP,

HADEP'in yöneticiydim, şimdi yönetici değilim.
BAŞKAN - Ne değilsiniz?..
MEHMET TEKİN - Şimdi yönetici değilim.
BAŞKAN - Şemdinli'de burada ilçede mi duruyorsunuz?
MEHMET TEKİN - Yok, köyde. Günyaa.
BAŞKAN-Yakın?..
MEHMET TEKİN - Yakın.
BAŞKAN - 1 Eylül Dünya Banş Günü kutlaması varmış. Siz tertip heyetinde filan

var mıydınız?
MEHMET TEKİN - Anlamadım?
BAŞKAN - 1 Eylülde bir banş günü kutlaması törenleri yapılıyormuş, orada da bir

patlama olmuş. O olayla ilgili siz neler biliyorsunuz?
MEHMET TEKİN - O olayda ben o gece nöbetçiydim.
BAŞKAN-Çadırda?
MEHMET TEKİN - Çadırda evet. Benimle bir arkadaş. İsmini tam

hatırlayamıyorum. Yani, cihazda nöbetçiydik, çocuk mocuk kırmasın diye. Saat 12.00-11.00
arasında 12 kişi, 15 kişi halk oradaydı.

BAŞKAN-Gece?..
MEHMET TEKİN - Çadırda oturuyorduk, çay içiyorduk. Ondan sonra onlar geldiler

bizde cihazın yanında bir taksi vardı. Arkadaşımızla gittik orada taksinin içinde yattık. Sade
öyle yani.

BAŞKAN - Bu patlama geceleyin mi oldu?
MEHMET TEKİN - Yok gündüz.
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BAŞKAN - Taksinin içine yattık dediniz, anlayamadım ben.
MEHMET TEKİN - Cihazları çocuk mocuk kırmasın onun için nöbet tuttuk cihazda.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Kaça kadar yattınız, sabaha kadar mı?
MEHMET TEKİN - Sabaha kadar, evet.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Çadırın etrafında nöbet tutan başka arkadaşınız yok

muydu?
MEHMET TEKİN - Yoktu.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Ne kadar uzaktı size çadır?
MEHMET TEKİN - 20-25 metre.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - 20-25 metre7
MEHMET TEKİN - Evet
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Çadırın arkasına birisi dolansa görme imkânı var mı;

yani, ayakta gezen, cihazların orada durduğun zaman çadırın arkasına dolanan birisini
görebilir misiniz?

MEHMET TEKİN - Yok görmedik.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Görmediniz de, görme imkânı var mı?
BAŞKAN - Görünebilir mi?
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Çadırın etrafı filan aydınlatılmış mıydı?
MEHMET TEKİN - Yok ışık yoktu.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Çadır yere kadar kapalı mı, yoksa sadece üstü mü

kapalı; çadır dediğin nasıl bir şey?
MEHMET TEKİN - Çadır kapalıydı.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Etrafı da kapalı mı böyle?
MEHMET TEKİN - Yok etrafi da...
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Açık mı, kapalı mı?
MEHMET TEKİN - Ortada odun vardı arkada. Arkada açıktı yani, az açıktı.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Yani, çadırın sadece üstü mü kapalı, yanlan açık mı;

nasıl çadır?
MEHMET TEKİN - Üstü kapalı.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Yanlan açık mı?
MEHMET TEKİN - Evet
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Tamamen acık?..
MEHMET TEKİN - Tamamen açık. Önü açık değil, yani, bezle sarmıştı.
BAŞKAN - Bize söyleyeceğin başka bir şey var mı?
MEHMET TEKİN - Yok.
BAŞKAN — Uyandın, ondan sonra devam edelim.
KOMİSYON UZMANI - Sabah uyandın, arabada yaran değil mi?
MEHMET TEKİN - Evet
KOMİSYON UZMANI - Sabah uyandın, kaçta?
MEHMET TEKİN - Saat 12.00-11.00'de yattık.
KOMİSYON UZMANI - 12.00'de yattınız, sabah kaçta uyandınız?
MEHMET TEKİN-Sabah saat 08.00'de.
KOMİSYON UZMANI - Kaç kişi vardı etrafta, kaç kişi toplanmıştı?
BAŞKAN-Çadırda?
MEHMET TEKİN - Yani, gündüz?..
KOMİSYON UZMANI - Gündüz, sabah oldu ya?..
MEHMET TEKİN - Sabah olduktan sonra millet geldi. Millet çoktu. 500 kişi vardı.

1 000 kişi vardı.
KOMİSYON UZMANI - 1 000 kişi vardı?
MEHMET TEKİN-Hıhı...
KOMİSYON UZMANI - Sen neredeydin o zaman?
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MEHMET TEKİN - Vallahi ben hemen bombanın yanındaydım.
KOMİSYON UZMANI - Nasü yani?!
MEHMET TEKİN - Yüksek bir duvar vardır. O tarafla bomba bırakmış, ben bu

tarafla...
KOMİSYON UZMANI - Kaç metreydi aranız?
MEHMET TEKİN - Yani, 4 metre.
KOMİSYON UZMANI - Bomba patladığında?
MEHMET TEKİN - Evet. Ama duvar vardı.
KOMİSYON UZMANI - Odunluk duvarın dibinde mi?
MEHMET TEKİN - Evet Arkadaşla konuşuyorduk bomba patladı.
KOMİSYON UZMANI - Sana bir şey olmadı mı?
MEHMET TEKİN - Yok.
KOMİSYON UZMANI-4 metre yakınsın?..
MEHMET TEKİN - Ama duvar vardı.
KOMİSYON UZMANI - Odundan duvar mı, bildiğiniz taş duvar mı?
MEHMET TEKİN - Yani duvar değildi yüksekti biraz. Bomba aşağıdaydı, biz bu

taraftan görüyordum.
BAŞKAN - Bombayı peki odunun içine mi koymuşlar?
MEHMET TEKİN - Evet
BAŞKAN — Nasıl nöbet tuttunuz siz o zaman yahu?
MEHMET TEKİN - Biz çadırda nöbet tutmadık, biz bilmiyorduk.
BAŞKAN - Siz cihazın basındasınız; ama...
MEHMET TEKİN - Cihazda biz nöbetçiydik, bilmiyorduk.
KOMİSYON UZMANI - Kimler gelmişti, bomba patlamadan önce kimler vardı,

çadıra kim geldi: belediye başkanları şunlar bunlar geldi mi?
MEHMET TEKİN - Gündüz mü?
KOMİSYON UZMANI - Gündüz, bomba patlamadan evvel.
MEHMET TEKİN - Gündüz tam bilmiyorum, millet hep toplandı. Saat 12.00'idi.
KOMİSYON UZMANI - Tanır mısın belediye başkanını?
MEHMET TEKİN - Tanıyorum evet
KOMİSYON UZMANI - Gelmiş mivdi?
MEHMET TEKİN — Vallahi hatırlamıyorum, oradaydı, orada dejhldi bilmiyorum.
BAŞKAN - Sen hiç sağlam nöbet tutmamışsın o zaman. Geleni gideni

bilmiyorsun...
MEHMET TEKİN - Cihazda nöbetçiydik.
BAŞKAN •.. .yatıyorsun, uyuyorsun, cihazın başından ayrılmıyorsun...
MEHMET TEKİN - Biz ne biliyoruz efendim yani.
AHMET ERSİN (İzmir) - Askerlik yaptın mı sen?
MEHMET TEKİN - Askerlik yaptım...
AHMET ERSİN (İzmir) - Böyle miydi askerlikte nöbet?
MEHMET TEKİN - Doğrudur efendim; ama, biz ne biliriz bomba patlayacağını.
KOMİSYON UZMANI - Bombanın patladığı yere 4 metre yakınsın, önünde biraz

ağaçlık bir engel var, ona rağmen sana bir şey olmadı mı?
MEHMET TEKİN - Evet, ama, ortada ağır yaralı oldu ama hafif yaralı, çadır

yandı...
KOMİSYON UZMANI - Çok kuvvetli bir ses miydi, kulaklarınıza bir şey oldu mu?
MEHMET TEKİN - Çok kuvvetliydi, hepsi şey vardı, çivi vardı içinde bırakılmış.
KOMİSYON UZMANI - Çiviler dağıldı mı etrafa?
MEHMET TEKİN - Yok çivilerin hepsi odundan...
BAŞKAN - Odundan... Haa... Biri de çiviyle yaralandı o kız çocuğu.
ENVER YILMAZ (Ordu) - Bu olaydan sonra mı çıktın HADEP'in yöneticiliğinden?
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MEHMET TEKİN - Yok. Sonra DTP kuruldu.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - İyi nöbet tutamadığın için mi çıkardılar yoksa, ne

yaptılar?
AHMET ERSİN (İzmir) - DTP'de devam ediyor musun?

MEHMET TEKİN - Yönetici değilim, üyesiyim."

Hakkari Barosu Başkanı Avukat Nevzat ANIK;
"Hele 1 Eylül patlaması, yani, onu sürekli söylüyoruz, yani, diyelim bir örgüt kendi

sempatizanına, kendi yandaşına götürüp bombayı koyması mümkün değil. Eninde sonunda
duyulacak bir şey olur yani."

Jandarma Astsubay Ali Kaya Komisyonumuza sunduğu 1 Eylül Dünya Barış
Günü CD görüntülerinden bahisle bilgi notunda;

"01 Eylül 2005 tarihindeki banş çadırında yapılan kutlamalarda meydana gelen
patlama olayının hemen ilk saniyesinde Hacı (K) Seferi YILMAZ'm çadırdan herkesten önce
kaçarken görüntülenmesi... düşündürücüdür."

Biçiminde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
22.09.2005 gün ve KKY-2005/1236 sayılı Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuarı

Ekspertiz raporunda, " Toprak ve taş parçalan üzerinde amonyum nitrat patlayıcı
maddelerden TNT kalıntıları tespit edildiği, amonyum nitrat tarımda gübre olarak kullanıldığı
gibi patlayıcı madde yapımında da kullanıldığı aynca, ekspere verilen eşya bölümünün 3.
maddesinde belirtilen 6 adet meyve suyu kutusu karton parçası ile 5. maddesinde belirtilen taş
ve yanmış odun parçalan üzerinde her hangi bir patlayın madde kalıntısına rastlanmadığına"
yer verildiği,

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanının 01.10.2005 tarihli inceleme
raporunda ise;

"Bir adet plastik pet şişenin ve 200 mi meyve suyu kabının el yapımı fitil ateşlemeli
parça ve basınç etkili bombada dış kap olarak kullanıldığı, içerisinde ise amonyum nitrat ve
TNT kanşnnldığı, aynca inşaat çivileri koyularak sıkıştırmak suretiyle bir adet maytap fitili
patlayıcıyla irtibatlandınlmak suretiyle ateşleyerek patlayıcı maddeyi infilak ettirdiği"
belirtilmiştir.

20.12.2005 gün ve 613/5664/05 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba Bilgi
Merkezi İrtibat raporunda ise, gerçekleştiren örgüt hakkında herhangi bir kanaate yanlamadığı
belirtilmektedir.

Sonuç; TOm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi
kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla İşlenmiş olabileceğine dair
somut bilgi ve belgeye ulaşıbnanuştır.

3. OLAY : Bayraklı Döviz A.Ş'ye Ait Araçta Patlama
07.10.2005 günü saat 05:00 şuralarında Şemdinli İlçesi Moda Mahallesi Fatma Çakır

Caddesi No.32 sayılı yer önünde meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet
ekiplerince olay yerine intikal edildiği, olay yerinde ruhsatında Bayraklı Döviz A.Ş. adına
kayıtlı 34 DM 5913 plaka sayılı Buz grisi renkli 2005 Model Hyundai Stara marka
minibüsün altında bir patlamanın olduğu tespit edildiği, olay yerinde araç sürücüsü Hakkâri
Şemdinli Ayranlı nüfusuna kayıtlı Şükrü-Emine oğlu 1972 Şemdinli doğumlu Sabri
SARAÇ'ın olduğu, olayın kendisine sorulduğunda; Aracın kendilerine ait olan aile
şirketlerinin üstüne ruhsat kayıtlı olduğu, aracı devamlı olarak Hakkâri Şemdinli Ayranlı
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nüfusuna kayıtlı Şükrü-Emine oğlu 1958 Şemdinli doğumlu abisi Kemal SARAÇ'ın
kullanmış olduğunu, kendisinin İstanbul ilinde döviz işi ile uğraştığını, bir ay önce Şemdinli
ilçesine ailesinin yanma geldiğini, bu gün sabah erken saatlerde Van iline abisi Kemal
SARAÇ ile birlikte gideceklerini, sabah 05:00 sıralarında aracı kendisinin çalıştırdığını, kısa
bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini beyan ettiği incelenmiştir. Yapılan incelemede
aracın altında sadece yağ akmış olduğu, plastik madde parçalan olduğu araçta fazla bir hasarın
olmadığı tespit edilmiş, olaydan dolayı her hangi bir yaralı ve ölen olmamıştır. Müştekiler
Kemal SARAÇ ve Sabri SARAÇ'ın ifadelerine başvurulduğunda Kemal SARAÇ'ın daha
önce bağımsız belediye başkanı adayı olarak seçimlere katıldığı ve PKK/KONGRA-GEL terör
örgütü tarafından en son Nisan - Mayıs aylarında tehdit edildiğini ifadesinde beyan etmiştir.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tararından yapılan arşiv tetkikinde:
Olay mağdurlarından Sabri SARAÇ'ın;
12/13.08.1994 tarihlerinde Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünce; İlçe Merkezi ve

Altınsu köyünde yasadışı PKK Terör örgütünün yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen
operasyonlarda gözaltına alınarak, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiş, şahsın
alınan ifadesinde, PKK örgütüyle bağlantısının tespit edilememesi neticesinde
Müdürlüklerinden 19.08.1994 günü sahverildiği,

Kemal SARAÇ'ın;
1- 31.08.1987 tarihinde Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet

etmek suçundan Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce 1987/53 Müzekkere numaralı,
yakalandı kaşeli kaydının mevcut olduğu,

2-01.01.1991 tarihinde Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet
etmek suçundan Şemdinli Jandarma Komutanlığı tarafından 1991/3997 Müzekkere
numaralı, yakalandı kaşeli kaydının mevcut olduğu,

Mağdurlar Sabri SARAÇ ve ağabeyi Kemal SARAÇ hakkında istihbari bilgi ile
yukarıda belirtilen olaylar dışında başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığı, belirtilmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Olv,f426^ (700Y savdı yazısında:

"Hakkâri ili Şemdinli ilçe merkezinde faaliyet gösteren Bayraklı Döviz A.Ş. adına kayıtlı
bir aracın 07 Ekim 2005 tarihinde patlaması nedeniyle mağdur olan Sabri SARAÇ ve Kemal
SARAÇ isimli şahıslar hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir." bilgisinin yer aldığı
görülmüştür.

J.Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduğu ileri sürülen Aianda da: "23.09. 2005- Kemal
SARAÇ, Şemdinli'de Bağımsız Belediye Başkan Adaylığında seçime girdi." notunun
bulunduğu incelenmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Şemdinli İlçe Jandarma Komutam Binbaşı Erdem YILMAZ;

"ERDEM YILMAZ - Şimdi, bu Kemal Saraç'ın -notlanma bakarsam- kendisi değil,
kardeşi olması gerekiyor. Onun bindiği aracın altına bir bomba düzeneği... Maddî hasar
oluştuğu şeklinde. Bu olayla ilgili çok fazla bir detay bilgim yok. Emniyet tahkikatı yaptı. O
an Kemal Saraç, tahmin ediyorum Şemdinli'de değildi, kardeşi aracı, yakında bulunan
kardeşiydi... Daha sonra Emniyet Müdürlüğümüz onu çağırdı, tahkikattan...

BAŞKAN - Zaten, adliyeye intikal ettiği için, ayrıntılı şeyler orada vardır diyorsunuz.
ERDEM YILMAZ - Evet."
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Olayın mağdurlarından Kemal SARAÇ;
"BAŞKAN - Buyurun. Şimdi kısaca bize kendinizi tanıtıyorsunuz, ondan sonra da...

Sizin döviz büronuz filan mı var?
KEMAL SARAÇ - Evet İstanbul'da, burada değil efendim.
BAŞKAN - Buyurun, sizi tanıyalım.
KEMAL SARAÇ - Ben Kemal Saraç, Şemdinliliyim, Şemdinli doğumluyum,

esnafim. Başka herhangi bir sıfatım yoktur Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hem İstanbul'da hem burada mı esnaflık?
KEMAL SARAÇ - Evet
BAŞKAN - Burada ne üzerine?
KEMAL S ARAÇ - Burada bir küp şeker fabrikam var.
BAŞKAN - Küp şeker fabrikası?..
KEMAL SARAÇ- Evet
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Nerede burada?
KEMAL S ARAÇ - Burada, köyde.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Kaç kişi çalışıyor?
KEMAL SARAÇ - 1 0 kişi.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şeker üretiliyor mu burada?
KEMAL SARAÇ-Evet
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şekerpancarı ekiliyor mu burada?
KEMAL SARAÇ - Hayır. Erciş'ten alıyoruz, burada küpe çeviriyoruz, küp şeker

yapıp satıyoruz.
BAŞKAN - Sizin araçta patlama olmuş, ne çeşit bir araçtı bu?
KEMAL SARAÇ - Starex bir minibüs tipinde bir arabam vardı. Ayın tarihi net

bilmiyorum, ramazanın 2'sinde. Ben İstanbul'a gidecektim. Arabayı akşam kardeşime
verdim, benden küçük bir kardeşim var. Dedim sabahleyin sen gelip beni alacaksın,
havaalanında...

BAŞKAN - Hangisi, Sabri mi?
KEMAL SARAÇ - Mücahit, evet Uçağa yetiştirmek üzere sabah erken namazım kıl,

gel beni götür. İşte sahurdan sonra namaz laldı, arabayı çalıştırmış, araba bir İS santim
yerinden hareket ederken patlama olmuştur.

BAŞKAN - İçinde miydi o zaman çocuk kendisi? Çalıştırmış?..
KEMAL SARAÇ - İçindeydi... Evet evet...
Sonra bana telefon açtı. Zaten Şemdinli İlçede herkes sesi duydu. Bir patlama oldu, ne

olduğunu bilmiyorum, emniyete ben bildirdim. Emniyet hemen olay yerine gitti.
BAŞKAN - Ne çeşitmiş bomba, öğrendiniz mi sonradan?
KEMAL SARAÇ - Sadece emniyetten öğrendiğimiz bomba çeşidi, bir el

bombasıymış.
BAŞKAN - Bayraklı Döviz, şirketiniz İstanbul'da mı, burada da kuyumculuk yapıyor

musunuz?
KEMAL SARAÇ - Hayır.
BAŞKAN - Döviz alıp satma işi var mı?
KEMÂL SARAÇ - Var. Burada değil, İstanbul'da.
BAŞKAN - Peki, daha önce sizden bir para isteme veya ne bileyim... Niye bu

patlamayı yapmış olabilirler?
KEMAL SARAÇ - Savın Bastanım, şimdi daha önce herhangi bir para isteme bende

yoktu. Kimse benden o f l fa filsn istememiştir. Y^'nız ben verel seçimlerde bağımsız olarak
adav oldum, belediye başkanlığına adav oldum. O zaman bana tehdit telefonları geldi: ama,
kimden geldi, telefon yok, numara yok, bilmiyorum İrimden geldi.

BAŞKAN - Savcılık filan şikâyet etmediniz mi o zaman?
KEMAL SARAÇ - Gittim, savcılığa da söyledim, emniyete de söyledim.
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Adav olma dive mi sizi tehdit ediyorlar?
KEMAL SARAÇ - Tabiî.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Hangi partiden?
KEMAL SARAÇ - Bağımsız olarak. Ondan sonra herhangi bir tehdit telefonu filan

almadım, ta ki o patlama oldu. Patlamadan bir gün sonra, iki gün sonra evime bir telefon
geldi, iste bu sana bir uyandır, ikinci sefer seni ailenle birlikte imha edeceğiz. Kimsiniz diye
sordum. Onlar bana "biz gerillayız** dedi.

BAŞKAN - Peki, bu bir uyandır deyince, o uvan sunu yaptın, bir daha vapma veya...
KEMAL SARAÇ - Dedi biz seni çağırmışız, sen bizim yanımıza gelmemişsin.
BAŞKAN - Yani o ne demek çağırdık yanımıza gelmedin?
KEMAL SARAÇ - Seni çağırmışız yanımıza gelirsin diye, sen gelmemişsin.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Kim çağırmıştı sizi?
KEMAL SARAÇ - İşte dedim, adam diyor ki ben gerillayım. Biz seni çağırmışız...
BAŞKAN-Örgüt...
KEMAL SARAÇ — Örgüt. Biz seni çağırdık sen bizim yanımıza gelmedin. Ben de hiç

kimse beni çağırmamış dedim.
BAŞKAN - Çağırma demek, yani, böyle bir yardım isterse yardım etmedin veya ne

bileyim bize katılmadın, bize destek olmuyorsun manasına mı?
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Ne sayarsan artık.
KEMAL SARAÇ - Onu kesinlikle şey olarak... Doğrusu bana söylenen laflann

dışından çıkmıyorum. Söylediği sözler budur, bunun dışında bir şey söylememiştir.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Peki, konuşurken aksan nasıldı; yani, sizin yörenin

aksam mıydı?
KEMAL SARAÇ - Şive hayır, buranın değil. Şive, Bitlis, Diyarbakır, Siirt şivesine

benziyor, ̂ ani, bizim buranın lehçesi değildir.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Anladım da, yani, bu bölgenin insanı mı, yoksa daha...
KEMAL SARAÇ - Hayır bu bölgenin değil.
METİN KAŞDCOĞLU (Düzce) - Kürt yani?..
KEMAL SARAÇ - Kurttur evet Külttür. Kürtçe konuşuyor, Türkçe konuşmuyor ki.

Lehçesi bizim buranın lehçesi değil. Şimdi bizim Kürtçede bayağı lehçeler vardır.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Anlarsınız.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Doğrudur.
KEMAL SARAÇ - Ben o lehçelerin hepsini de biliyorum.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Bingöl'ünü ayn sizinki ayn, Elazığ'ınki ayn, değişir.
KEMAL SARAÇ - Tabiî. Ama, mesela Elazığ'da, Tunceli'de onlar Zaza da var. Bu

Zaza da değil, bu resmen Kürtçe bir lehçe.
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Kardeşiniz yaralanmış mıydı?
KEMAL SARAÇ - Hayır yaralı değü.
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Arabanın neresinde patlamıştı?
KEMAL SARAÇ - Arabanın ön kısmında lastiğine bağlamışlardı, şanzımanı

denilmişti.
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Dışına yani koymuşlar?
KEMAL SARAÇ - İçinde, yani altında. Arabanın alandaki tam şanzımanın yanındaki

lastiğe bağlanmış. Araba hareket edince pimi çekiyor ve şekilde patlıyor.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Tekerleğe bağlamışlar.
BAŞKAN - Sizden bir de şunu öğrenelim: Bu bölgede ekonomik durumu biraz daha

iyi olanlardan örgüt diyor ki, madem bu bölgede yaşıyorsun, sen bize işte şu kadar para
vereceksin. O makbuz kesme tabir edilen filan bir şeyler var. Sizin hem İstanbul'da hem
burada da böyle bir... Normal bura yöre insanına göre ekonomik durumunuz iyi, öyle
anlaşılıyor.

KEMAL SARAÇ - İyidir şükür Allah'a.
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BAŞKAN - Peki, böyle daha önce işte bir makbuz kesme veya...
KEMAL SARAÇ - Hiç rastlamadım Sayın Başkamın.
BAŞKAN - Hiç talep etmediler mi?
KEMAL SARAÇ - Hiç benden talep etmediler.
BAŞKAN - Kardeşlerinizden filan?
KEMAL S ARAÇ - Hiçbir zaman bizden talep edilmemiş.
BAŞKAN - Başka söz?..
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Koruculuk filan var mı?
KEMAL SARAÇ - Ben kendim hayır.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ailede var mı?
KEMAL SARAÇ - Bizim aşiret çoğu korucu.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Ne aşireti?
KEMAL S ARAÇ - Herki.
BAŞKAN-Metin Bey...
METİN KAŞDCOĞLU (Düzce) - 9 Kasım olaylarıyla ilgili bilginiz var mı Umut

Kitapevine atılan bombayla?
KEMAL SARAÇ - Ben burada değildim, ben İstanbul'daydım efendim.
Yani, duyumlarla söylemek hiçbir şeyi şey etmez.
BAŞKAN - Başka?..
Sizin bize ayrıca söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani, bu olayların aydınlanması

adına, bizim aklımıza gelmeyen sorular da olabilir?..
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Veyahut da Komisyonun dikkatini çekebileceğin bir

nokta?
KEMAL SARAÇ - Şimdi, Komisyonun dikkatini çekebilecek bilmiyorum nasıl

söyleyeyim.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Emniyet güçlerinin buradaki şeyleri, halkla

ilişkileri?..
KEMAL SARAÇ - Halkla ilişkileri desem hoş değil, o kadar parlak görmüyorum,

hatta geçen hafta bunu bizzat Başbakana bile ifade ettim. Ben Ankara'ya da gittim,
Başbakanla da görüştüm, bunu ifade ettim.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Açar mısınız bunu?
KEMAL SARAÇ - Çünkü, insanlar hoşgörüyle birbirine yanaşırlar. Buradan

Yüksekova'ya gidene kadar bir insan S yerde aranıyorsa, arabadan indiriliyorsa, arabanın
bagajım aç, şunu yap, bunu yap, herkes bıkıyor. İnsanlar bu tür şeylerden bayağı nefret
ediyorlar.

BAŞKAN - Tabiî, o bir sıkıntı, ama, bir de o şekilde de tedbir alınmazsa da bu sefer
de çok nadir de olsa bir olay da oluyor.

KEMAL SARAÇ -Sayın Başkan doğrudur, ben ona katılıyorum; yani, güvenlik
güçlerinin zaten görevi budur, ama, 2 kilometrede birbirine görünün bir yerde acaba bu
arabaya ne konulmuş veya bu insan nereden geldi? 2 kilometre mesafede, en fâzla 3 kilometre
arada mesafe var, oradan geçiyorsun aranıyorsun, üst tam sonuna kadar aranıyor ve öbür
noktaya geçince aynı arama yapılıyor. Bunlar hoş değildir.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Başka bir olumsuzluk var mı; araç aramalarının
dışında?

KEMAL SARAÇ - Yok. Bazı yerlerde mesela kayıtlar yapılıyor. Sanki insanın aklına
şu geliyor: Ben başka bir devlete mi geçiyorum?

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Nasıl kayıtlar?
KEMAL SARAÇ - Yani, şimdi aracınla buradan bir yere, Hakkâri'ye gidersen

durdurulursun, durdurulduğun yerde ehliyet ruhsat alınıyor, kimlikler toplanıyor, bunların
hepsini götürüp içeride kayıt yapılıyor ve o şekilde geçiyorsun.

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Onlar GBT'ye giriyordur ama yahu?
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KEMAL SARAÇ— Hayır GBT değil.
BAŞKAN - İlçeden ile giderken?..
KEMAL SARAÇ - İlçeden ile giderken veyahut bu ilden Van'a giderken bu tür

olaylarla karşılaşıyoruz. Çok da hoş olmuyor.
BAŞKAN - Yani, güvenlik adına bunlar yapılıyor; ama, bu sefer de insanlara biraz

ıstırap veriyor.
KEMAL SARAÇ - İnsanları bayağı tiksindiriyorlar.
BAŞKAN - Başka soru?..
KEMAL SARAÇ - Konuşursan insanın onurunu zedeleyecek şekilde ifadeler

kullanılıyor. Hiç konuşma hakkın yok. Halbuki, insanların konuşma hakkı olması lazım. İnsan
kendi ülkesinde özgür olması lazım. Ama, bir uzmana komutanım demediğin zaman...

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Yani, karşılığı biraz hırpalanıyorsun...
KEMAL SARAÇ - Tabiî. Bu tür şeyler var."
Biçiminde beyanda bulunmuşlardır.

Olayla ilgili bomba bügisi olarak;
Şemdinli Emniyet Müdürlüğünün Olaya İlişkin 07.10.2005 günlü olay tutanağında;

Markası ve menşei belli olmayan el bombasının tuzaklanmak suretiyle patlaüldığı,
Şemdinli Emniyet Müdürlüğü 07.10.200S gün ve 4 sayılı Vukuat Raporunun altında el

yazısı ile " Rus tipi parça ve basınç tesirli el bombası" ibaresinin yer aldığı gözlenmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı Van Bölge Kriminal Laboratuar Amirliğinin 05.12.2005

gün ve HRK : 3760-3384-05/3681 Evrak kayıt numarası ve 2005/148 uzmanlık numaralı
Expertiz Raporunda "... Laboratuarımıza gönderilen delillerden el bombası gövde parçaları, el
bombasına ait tapa parçaları, emniyet pimi ve halkasının B.D.T ülkeleri ile eski S.S.C.B ve
eski Varşova Paktı ülkelerince askeri maksatla fabrikasyon olarak üretilen, menşei tespit
edilemeyen F-l model savunma tipi el bombası ile UZGRM (UZRUM) serisi tapaya ait
patlama sonrası arta kalan parçalar olduğu,

F-l model savunma tipi el bombalarının TSK envaterinde yer almadığı ancak terör
örgütlerince sıkça kullanıldığı" belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.34.06.01(
132/1107)06-972-52547 sayılı bilgi notu yazısında; "07.10.2005 tarih ve saat:05:00
sıralarında Hakkari ili, Şemdinli ilçesi, Fatma Çakır cad, No:32 önünde park halinde duran
Kemal SARAÇ' a ait 34 DM 5913 plaka sayılı Hyundai Starex marka aracın alt kısmına araç
hareket ettiğinde patlayacak şekilde Fİ model Rus yapısı el bombası konulmuş, yangın etkisi
içinde el bombasının yanına benzin dolu plastik bidon yerleştirilerek aracın hareketi ile
patlaması sağlanmıştır. Olay yerinde yapılan araştırmada; Siyah renkli poşet parçalan, Metal
parçalan, çok miktarda döküm parçalan, metal halka ve buna bağlı metal çubuk, gri renkli
plastik bidon parçalan, patlama merkezinde alınan toprak numuneleri ve 2,5 litrelik pet şişe
ele geçirilmiş. Van Bölge Kriminal laboratuanna gönderilen metal parçalarının F-I model
savunma tipi el bombasının tapa ve gövdesine ait parçalar olduğu ve TNT ihtiva eden
patlayıcı madde artığına rastlandığı tespit edilmiştir." Bilgisi verilmiştir.

Sonuç: Belirtilen eylemin; işleniş biçimi, eylemin hedef aldığı şahısların örgüte
müzahir olduklarına ilişkin kaydın bulunmaması, ilgili kişilerin ifade ve beyanları,
örgütün bölgede sözde vergilendirme adı altında halktan haraç toplaması, bu haracı
vermeyenleri eşya ve mauna zarar verecek şekilde korkutma amacıyla bombalı eylem
yapma stratejisine uyması nedeniyle, PKK terör örgütü tarafından yapılabileceği
değerlendirilmektedir.
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4. OLAY : İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Makam Odası Hizasında Patlama
28/10/2005 günü saat:23.00 sıralarında Şemdinli İlçesi Emniyet Müdürlüğü binası

Makam odası hizasında kimlikleri meçhul şahıs ya da şahıslar tararından bırakılan
muhtemelen ses bombası olan bir şüpheli paketin patlaması ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
lojmanlarının caddeye bakan camlan kırılmış, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma
olmamıştır. Konu ile ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde Nöbetçi C.Savcısının talimatı ile
Hamza oğlu 1986 doğumlu Cafer ER, Aziz oğlu 1986 doğumlu Mesut ÖPENGİN, Musa oğlu
1984 doğumlu Haşim TÖRE, Aziz oğlu 1990 doğumlu Harun ÖPENGİN, Aziz oğlu 1979
doğumlu Enver ÖPENGİN, Ramazan oğlu 1983 doğumlu Sadık CANER, Memet oğlu 1978
doğumlu Devrim YURDAKUL, Ahmet oğlu 1986 doğumlu Abdülsamet AKGUNDÜZ,
Hasan oğlu 1983 doğumlu Ömer GEYLANİ ve Tatar oğlu 1982 doğumlu Mehmet ÖPENGİN
isimli şahıslar incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş, ARANIR
şahıslardan olmadıkları ve suç kayıtlarının bulunmadıktan anlaşılan şahıslar Nöbetçi
C.Savcısının şifai talimatları ile Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünden SALIVERİLMİŞTİR.

Emniyet Genel Müdürlüğünce olav. Güvenlik Kuvvetlerine Yönelik bir eylem olarak
değerlendirilmiştir.

Olav öncesi Emnivet Genel Müdürlüsünün istihbari nitelikteki. 27.09.2005.
04.10.2005 günlü haberlerinde: "Şemdinli ilçesi kırsalında bannan terörist unsuriann
Şemdinli İlçe merkezi ve civarında görev yapan güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığı
yapuklan, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplannda patlayıcılar konusunda eğitilmiş özel
elemanlann şehir merkezlerine gönderildiği",

Hakkâri İl Emnivet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüsünün 09.08.2005 günlü
haberinde: "Yasadışı PKK- Kongra-Gel terör örgütü adına İl ve İlçe merkezlerinde milislik
faaliyetlerinde bulunan şahıslar tararından özellikle polis noktalarına, rütbeli askeri personel
ve askerlik şubesinin bulunduğu yerlere uzaktan kumandalı patlayıcı maddeler bırakmak
suretiyle eylem planlandığı şeklinde istihbari mahiyette bilgiler elde edildiği, 28.08.2005
tarihli haberde, terör örgütü yandaşlannın MGK'dan çıkmasını bekledikleri reformlann
çıkmaması nedeniyle 25.08.2005'den sonra sözde pasif meşru müdafaadan, aktif meşru
müdafaaya geçtikleri Ağustos ayı sonuna kadar İl merkezinde 29.07.2005 tarihinde meydana
gelen ve (2) astsubayımızın şehit edilmesi ile sonuçlanan patlamadan daha fazla ses getirecek
bir bombalama eylemi planladıkları, patlayıcı maddenin şehir merkezinde bulunduğu, İlimiz
Geçitli- Yeşilöz kırsal alanında yasadışı PKK- Kongra-GEL terör örgütü adına silahlı faaliyet
gösteren BRÜKS (K)'a bağlı (5-6) terör örgütü mensubunun eylemi gerçekleştirmek için
ilimiz Dağgöl Mah. Şehit Selahattin İlköğretim Okulu karşısında bila sayılı adreste ikamet
eden Tayip ÇELİK isimli şahsın evine gelecekleri" şeklinde bilgi alındığı,

Jandarma Komutanlığının istihbarat bilgilerinde ise: "02.10.2005 ve 04.10.2005 günlü
bilgilerde Şemdinli'de bir askeri birliğin nizamiyesine veya polis kontrol noktalarına yönelik
eylem ile güvenlik güçlerine karşı eylem yapılacağının haber alındığı",

Belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı
Binbaşı Erdem YILMAZ;

"BAŞKAN - Bir de, Ekim 29'da, ilçe emniyet müdürlüğü makam odası yalanında bir
patlama. Hatırlayabiliyor musunuz?

ERDEM YILMAZ - Evet, hatırlıyorum.
Şimdi, Şemdinli'ye geldiğinizde göreceksiniz Sayın Başkanım, değerli üyeler.

Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü aynı avlu içerisinde, işte ihata duvan var. Tabiî, yol
biraz şeyin üst seviyesinden geçiyor, Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağının. Tam
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Emniyet Müdürlüğünü, aşağı yukan, cepheden ortadan görecek şekilde bir noktadan telefon
direği var. Direğe yakın bir yerde çok da büyük bir gürültü çıktı. Akşam, zannediyorsam,
19.00 sıralan falandı, 7 sıralan veya 18.30 olabilir. Biz, tabiî, o gürültü üzerine hepimiz -zaten
Emniyet Müdürümüz de çarşı içerisinde geziyordu- olay yerine gittik. Bugün bile hâlâ o izleri
belli Hükümet Konağının yan duvarında. Emniyet Müdürlüğümüzün camlan karıldı. Tabiî,
tahkikatı Emniyet Müdürlüğü yaptı, faili meçhul. İnfilak... Düzeltiyorum, tesir gücü fazla
demir türü malzemeler de vardı içeriğinde. Ancak, istikamet olarak yüzde 9O'ı Hükümet
Konağının yan duvarına isabet ettiği için, çok fazla bir hasar görmedi Emniyet Müdürlüğü
hizmet binası; ama, ön cepheden hepsi sirayet etseydi, maalesef, şehit verebilirdik. O an
büroda çalışan bir polis memuru olabilir, şehit olabilirdi; ama, dediğim gibi, yüzde 9O'ı sağa
doğru- olay yeri inceleme ekibinin çalışması da bu doğrultudaydı- yön sağa doğru gelince,
fazla bir hasar görmedi İlçe Emniyet Müdürlüğü" şeklinde beyanda bulunmuştur.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Henüz uzman raporu bulunmamakla birlikte 14.11.2005 gün ve 05 sayılı Şemdinli

Emniyet Müdürlüğü Fezlekesinde "Muhtemelen menşei belli olmayan parça tesirli bir bomba
kullanıldığı belirtilmiştir.

Bu olaya ilişkin expertiz raporunun bulunmadığı Van C. Başsavcılığının 06.03.2006
tarihli fax yazısından anlaşılmaktadır.

Sonuç: Belirtilen eylemin, işleniş biçimi, hedefin kamu kuruluşu olması» ilgili
kişilerin ifade ve beyanları, olay öncesi alınan istihbar! bilgiler nedeniyle PKK terör
örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

5. OLAY: İlçe Jandarma Komutanlığı Gazinosu önünde Patlama
01.11.2005 günü saat 23:15 sıralarında Şemdinli İlçesi, Jandarma Gazinosunun

arkasında park halinde bulunan Nadir - Hatun oğlu 1972 Van doğumlu Tevfik BAŞDİNÇ
isimli şahıs adına kayıtlı 65 AU 223 plaka sayılı yeşil renkli Tofaş Şahin marka otoya daha
önceden yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu aracın tamamen
parçalandığı, olay yeri çevresinde bulunan 67 ev ve iş yerinin tamamen kullanılamaz hale
geldiği, İlçe Jandarma Lokalinin tamamen yıkıldığı, çevrede bulunan İlçe Jandarma binasının
camlarının tamamen kırıldığı, kamu binalarından Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Öğretmenevi,
Özel İdare Lojmanları, Adliye Lojmanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanları
camlan olmak üzere yaklaşık 500 mt. içerisinde kalan yaklaşık 500 ev ve iş yerinin
camlarının kınldığı, çerçevelerinin parçalandığı, İlçe meydanında bulunan elektrik trafosunun
hasar gördüğü ve elektrik tellerinin hasar gördüğü ve koptuğu, İlçe Emniyet Müdürlüğü
hizmetlerinde görevli olan 81 32 Kod nolu Renault Toros marka aracın, 65 EU 335 plaka
sayılı Toyota marka pikabın, 30 AK 096 plaka sayılı aracın ve 30 S A 177 plaka sayılı aracın
hasar gördüğü, patlamadan dolayı Uzman Çavuş Vahit KAYA, Uzman J. Çavuş Murat
Oğuzhan KOÇ*un ciddi şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği,

Uzmançavuş Murat DİLSİZ, Astsubay Başçavuş İsa ÇELİK, Astsubay Celil
CEYLAN ve Uzmançavuş Levent ÖZEN'in çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı, Üçe
Emniyet Müdürlüğünde görevli bulunan Polis Memuru Mustafa GÖL, Enver BİLGEÇ ile
evinde istirahatta bulunan Ender ERASLAN, sivil vatandaşlar Mevlüt TÖRE, Çimen ÖZER,
Orhan TÖRE, Ferzande TÖRE, Kurtuluş ALKAN, Muhammet TÖRE, Ahmet ÖZER, Cevdet
ÖZER, Selahattin YAVUZ, Halime ÖZER, Habibe ÖZER, Yaser ÖZER, Zeki ÖLMEZ,
Burhan TÖRE, Zahir TÖRE ve Zehra TÖRE isimli şahıslar ambulanslarla İlçe Devlet
Hastanesine sevk edilmiş, yaralanan Polis Memurlarının tedavileri yapıldıktan sonra taburcu
edilmişler, olayın olduğu yerde büyük çapta maddi hasar meydana gelmiştir.

Olayda toplam; (6)Askeri Personel, (3)Polis Memuru, (16) Sivil Vatandaş
yaralanmıştır.
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Olay yerinde yapılan araştırmada parçalanan oto parçaları arasında elde edilen 65 AU
223 plaka sayılı oto hakkında ve oto motoru üzerinde alman 131 BB 1 A 01 571 675 597 15
1342 seri numarası ve 131 AB 1 A 04 336 940 seri numaralan alınmış bahse konu motor
numaralarına ilgili olarak araştırmalar devam etmekte, motor numaralarına ve plaka
numarasına göre aracın tescil kaydı çıkarılmıştır. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar
neticesinde aracın alım satımını yaptığı tespit edilen Abdulcebar SALAR isimli şahıs
çıkarıldığı Mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.

Yine olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Cuma BİRCAN isimli şahsın evinde
C.Savcılığından alınan arama karan ile arama yapılmış, yapılan aramada şahsın ikamette
oturmadığı, İncesu Mezrasına taşındığı öğrenilmiş, aramada ise 16 adet döküm olduğu
değerlendirilen (patlamalarda elde edilen parçalarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen)
Diske benzer değişik çapta ve boyda demir parçalar elde edilmiştir. Cuma BİRCAN isimli
şahıs hakkında da Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesince YAKALAMA EMRİ çıkartılmıştır.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrakı toplam 18 adet fotoğraf, 2 adet delil
fotoğrafı, 2 adet CD fotoğraflan, 2 adet olay yeri CD'si ve olay yerinden Olay Yeri İnceleme
ve Bomba Uzman ekipleri tarafından alınan deliller Van Jandarma Kriminal Bölge
Laboratuarı Başkanhğıca incelenmek üzere gönderilmiştir.

Emnivet Genel Müdürlüğüne göre: bomba araca PKK-KONGRA/GEL terör örgütü
mensuplarınca yerleştirilmiş, eylemin Güvenlik Kuvvetlerine Yönelik bir eylem olduğu
değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzun istemi üzerine Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
21.12.2005 tarih ve 2030-l-05/Asvs.D.Ter.Olv.S.BÖF.Ks.(410942) savılı yazıda:

01.11.2005 günü saat 23.15 sıralarında Hakkâri-Şemdinli ilçe Merkezinde,
İlçe J.K.hğına 100-150 metre mesafede 65 AU 223 plakalı araç içerisine konulan
patlayıcı maddenin teröristlerce patlatılması sonucu 3 Jandarma personeli, 3 polis memuru
ile 16 sivil vatandaş yaralanmıştır.

Eylemin Reşit adlı örgüt mensubu tarafından gerçekleştirildiği, eylemde çevrede
büyük hasarın meydana geldiği ve sivillerin yaralandığı, eylem hakkında örgüt adına
soruşturma yapılacağı,

Agiri (Kod) adlı örgüt mensubu tarafından; eylemin örgütçe gerçekleştirildiği, ancak
halkın çok zarar görmesi nedeniyle, tepki almamak için olayın üstlenilmeyeceğinin ifade
edildiği, ayrıca Agiri (Kod) adlı teröristin görevden alındığının belirtildiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, terör örgütünün şehir eylemlerini üstlenen yapılanmasını oluşturan
sözde Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK/Teyre Bazen Azadiya Kurdistan) adına 08 Kasım
2005 tarihinde yapılan açıklamada;

"Şemdinli ilçesinde Şahin Timlerimiz Tarafından Faşist Türk Devleti ve O'nun
Ordusunu hedefleyen bir eylem yapılmıştır. Ancak, eylem her ne kadar Türk Ordusuna
zarar vermiş ve polisleri de bu hedefin içine katmışsa da, eylemin hedefi, teknik bir
sorundan dolayı tam olarak yerini bulmamıştır. Eylem sonucunda halkımıza ait ev ve
işyerlerinde zarar oluşmuş, sivil bazı kimseler yaralanmıştır. Bundan dolayı Kürt
Halkından özür diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştır.

Olavla irtibatlı olabilecek Emnivet Genel Müdürlüğü İstihbarat bilgilerinden
27.09.2005 günlü haberde: Şemdinli ilçesi kırsalında barınan terörist unsurların Şemdinli
İlçe merkezi ve civannda görev yapan güv. güçlerine karşı eylem haz. yaptıklan , Irak'ın
kuzeyindeki örgüt kamplannda patlayıcılar konusunda eğitilmiş özel elemanlann şehir
merkezlerine gönderildiği,

Hakkâri İl Emnivet Müdürlüğü İstihbarat Şube Mûdûrlügû'nûn 11.10.2005 günlü
haberinde: "İlimiz Şemdinli İlçesi kırsal alanında faaliyet gösteren Welat (K) ve Metin (K)
isimli örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde Şemdinli İlçesinde ikamet eden Hamza
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oğlu 1979 doğumlu İlimiz Şemdinli İlçesi nüfusuna kayıtlı ETEM ER isimli şahsın
arabasının altına bomba koymayı planladıktan ve şahsın arabası ile Jandarma veya Polis
noktasına gittiğinde bombayı patlatacakları", şeklinde bilgiler alındığı belirtilmiştir.

Jandarma Komutanlığının istihbarat bilgilerinde ise: "02.10.2005 ve 04.10.2005
günlü bilgilerde Şemdinli'de bir askeri birliğin nizamiyesine veya polis kontrol noktalarına
yönelik eylem ile güvenlik güçlerine karşı eylem yapılacağı haberi alındığı" hususuna vurgu
yapılmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığınca: eylemin, 08.11.2005 günü internet ortamında
örgütçe üstlenildiği vurgulanmıştır.

Jandarma Astsubay özcan İLDENİZ'e ait oldufeu düşünülen Aianda da: "1 Kasım
olayı öncesinde Şemdinli'ye yönelik bombalı saldırı olabileceği", 18 Ekim 2005'te yapılan
bir toplantıya ilişkin tutulan notta " Önümüzdeki günlerde Hakkari İl merkezinde güvenlik
kuvvetlerine yönelik eski veya çalıntı araçlar ile patlama yapılacağı" yönünde bir bilgi ile
ayrıca 08.11.2005 tarihli notta. "2-Semdinli'de nedir kime yapıldı. Kime karşı yapılıyor? 3-
Hasar durumu, 4- Şu tarafından yapılmış." cümlelerinin yer aldığı görülmektedir. .!

İnsan Haklan Derneği'nin raporunda: Kerim KAÇAR, Jandarma gazinosunun
maçlarda genellikle dolu iken bu sefer boş olduğunu belirtmiştir.

Ali KAYA'nın Van'da ifadesine başvurulduğu 27.03.2006 günü Komisyonumuza
sunduğu Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.10.2005, 17.01.2006 gün ve 2005/366,
2006/10 müt. saydı izin kararlan ile yapıldığı belirtilen dinleme tutanaklarında bu
olayla ilgili olarak geçen konuşmalar ve altında Ali KAYA'nın açıklama notlan aynen;

'Tarih Saat ve Süre : 02.11.2005/12.29.06
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- 0 535 942 96 75
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)-(X) ŞAHIS
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 YAV BU ŞEMDİNLİ'DE NE OLMUŞ
96 75 VALLAH BİLMİYORUM NE BİLEYİM ŞİMDİ BİR ŞEY DESEM

YANLIŞLIK OLUR OLMAZ MI?
10 02 NASIL OLMUŞ NASIL GÜZELMİ KÖTÜMÜ SENİN İÇİN
96 75 BENİM İÇİN KÖTÜDÜR YANİ DEĞİL Mİ?
96 75 HASAR VERME BİR ŞEY DEĞİL
96 75 MİLLETE

NOT: SABRI (K) ALİ KISIKYOL ile Şerafettin YEŞİL isimli şahsın görüşmesi : Bu
görüşme 01 Kasım 2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen büyük
patlamayı içeren görüşmedir.

Tarih Saat ve Süre : 02.11.2005/ 07.23.20
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: (X) NUMARA- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : X Örg.Mensubu- SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe

X YAV BU ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMA HAKKINDA BİR BİLGİN VAR MI
10 02 YAV HEYA BU DİYORLAR BİR ARABA PATLAMIŞ BİR TRAFO YERE

İNMİŞ BİR EV HASAR GÖRMÜŞ
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X NERDE
10 02 BU ESKİ GAZİNODA YAPILAN EYLEM YERİNE YAKIN YERDE HANİ

HÜKÜMET KONAĞI (5 Ağustos 2005 tarihindeki eylem)
10 02 TAMAM OLDU HASAR ÇOKTUR HASAR
X YAV HASARI BOŞ VER 100 KG. C-4 PATLADI NASIL ÖLÜ YOK
1002 KAÇ KG.
X 100 KG.
10 02 TAMAM BEN DURUMU ÖNCEDEN BİLİYORUM

NOT: SABRI (K) ALİ KISIKYOL ile kendisinden daha yetkili (X) örgüt mensubunun
01 Kasım 2005 tarihindeki patlama ile ilgili görüşmedir. Bu görüşmeden de anlaşılacağı gibi
söz konusu eylemi PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği aynca eylemde 100 kg C-4
kullandıklarını söylediklerini, bununla birlikte 05 Ağustos 2005 tarihindeki (İlçe Jandarma
Komutanlığının nizamiyesine bırakılarak uzaktan patlatmak suretiyle 5 askerin şehit olduğu
eylem) eylemi de örgütün yaptığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bilindiği gibi bu İki eylemi de
örgüt üstlenmemiştir.

Tarih Saat ve Sûre : 02.11.2005/ 15.17.14
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- 0 535 726 75 11
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)- (X) ŞAHIS
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
1002 YOK AYNİ BİLDİĞİNİZ GİBİDİR. ARTIK DİYORLARDI ÇOK

KAPATMIŞLAR
ÇEVREYİ ÇOK KAPATMIŞLAR BİLGİ SIZDIRMIYORLAR NET BİR BİLGİ

VERECEKLER ALDIKLARINDA
X TAMAM BİZ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ GAZİNODA NE KADAR İNSAN

VARDI NE OLDU NASIL OLDU.
10 02 DÜN BENİ BİRİSİ ARADI YANİ DİYORLAR HALKA BİR ŞEY

OLMAMIŞ OLAN ASKERİYEYE OLMUŞ
X DOĞRUDUR DOĞRU. YALAN SÖYLÜYORLAR HALKTAN BİR ŞEY

YOKTU.
X TAMAM EE ZATEN ARKADAŞLAR YAPMIŞLAR. YANİ KİMSE HER

HALDE HALK ARKADAŞLARA YARDIM ETMEDİLER.
X ARKADAŞLAR KENDİSİ GİTTİLER YERLEŞTİRDİLER GELDİLER.
10 02 DOĞRU DOĞRU ZATEN GERİLLANIN KENDİSİ YAPMIŞ.
X GÜVENLİKLERİNİZE DİKKAT EDİN HA SİZİ VURURLAR HA.

NOT: SABRI (K) ALİ KISIKYOL ile (X) örgüt mensubunun 01 Kasım 2005 tarihinde
gerçekleştirilen eylem hakkındaki görüşmeleri: Bu görüşmede söz konusu patlamayı örgüt
mensuplarının yaptığını halkın kendilerine yardımcı olmadığı vurgulanarak, halkın gördüğü
zararın çok ciddiye alınmaması gerektiğini söylemektedirler.

Tarih Saat ve Süre : 03.11.2005/ 09.24.58
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- (X)
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)- LOKMAN BİLMEZ
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
1002 NE OLDU SİZİN MEMLEKETTE NE OLMUŞ
X OLUYOR OLUYOR DAHA YENİ BAŞLANGIÇTIR YA
(9 Kasım 'dan sonra Lokman 'in eliyle yapıldığı konuşması var)
10 02 TAMAN İŞTE ŞEMDİNLİ'DEN ELVELSİ GÜN NE OLMUŞTUR.
X SANA DİYORUM BİR BAŞLANGIÇTIR BU.
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1002 HİLE TAMAM YA KİM YAPMIŞ BUNU KİM YAPABİLİR DİYORSUN
DİYORSUN

X VALLAH BİLMİYORUZ YAPANLAR YAPMIŞ.

NOT: SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile Lokman BİLMEZ isimli işbirlikçinin 01 Kasım
2005 tarihli görüşmesi : Bu görüşmede Lokman BİLMEZ bu eylemin daha bir başlangıç
olduğunu vurgulayarak eylemden bilgisi olduğunu ima etmektedir.

Tarih Saat ve Süre : 04.11.2005/ 10.22.32
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : (X)NO- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : (X) ÖRGÜT ÜYESİ-SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe '.Kürtçe
X SABRİ NEREDE
X REŞİT NE YAPIYOR REŞİT
10 02 VALLAH NE YAPSIN BİR YERİ HARAP ETMİŞ (ŞEMDİNLİ) AMA

BİLMİYORUM ARTIK NE OLUR
1002 ELALEMİN EVİNİ HARAP ETTİLER O KADAR SİVİL YARALADILAR

ŞU-BU NE ELİNE GEÇTİ.
10 02 KİM OLACAK O ŞEMDİNLİ'DEKİ EYLEMİ REŞİT(K) YAPTI BAŞKA

KİM YAPACAK
10 02 O ARABA PATLAMA OLAYINI KİM YAPTI
10 02 ÜÇ KAĞITÇILIK YAPMAYIN SİZ GİTTİNİZ O KADAR MİLLETİ

YARALADINIZ BİLMİYORUM NEDEN
10 02 BANA BAK O MİLLETİ YARALAYANI BEN SORUŞTURMAYA

KOYUYORUM HABERİN OLSUN
10 02 SORUŞTURMA HAZIRLAYIP RAPOR HAZIRLAYIP ÖRGÜT ÜYESİNİ

SORUŞTURACAĞIM
X BEN SÖYLERİM VALLAH ELİ İÇİNDE VAR DİYE
10 02 BENİM İŞİM ONLA YOK O BİR TERÖRİST EYLEMİDİR. BİZ

SORUŞTURMAYA KOYUYORUZ. SİVİLLER YARALANMIŞ SİVİLLERİN EVİNE
ZARAR VERİLMİŞ BU YÜZDEN TERÖR EYLEMİDİR.

NOT: SABRİ(K) Ali KISIKYOL'u arayan (X) örgüt mensubu SABRİ(K) hazır
olmadığından RENAS(K) ile görüşmektedir. Bu görüşmede RENAS(K) 01 Kasım 2005
tarihindeki patlamayı REŞİT(K) isimli örgüt mensubunun yaptığını halka çok zarar verildiği
için soruşturma başlatacağını söylemektedir." Biçimindedir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan;
Hakkâri Milletvekili MUSTAFA ZEYDAN;
" 1 Kasım olayını anlatıyorum. Zaten bu durumu Sayın İçişleri Bakanımıza da ifade

ettiler. Halkın o gün bize söylediği şu: Daha karanlık çökmeden bu patlanan bölgedeki sahayı
bir yasak bölge olarak ifade edildiği konusu geldi gündeme. Bazı yetkililer, bu bölgeye
girmeyin, biz burada bir duyum aldık, bir patlama olabilir şeklinde ifadeler de kullanıldı. Bu,
zaten, emniyete de bildirilmiş, patlama olacak şeklinde; ancak, saati vesaire...

Orada bize verilen bilgiye göre -halkın- 11 sıralarında bir steyşın Renault oraya gelmiş,
park edilmiş, içinden çıkan bir adam, top sakallı, ayağına bir şalvar giymiş, bir kuşak belinde,
arabadan çıkıp, oraya o anda gelen başka bir beyaz arabayla ayrıldığını irade ettiler. ..Evet,
gece. O gece de zaten galiba Türkiye millî maçı vardı Avrupa'yla. Herkes evlerine çekilmişti.
Zaten çok yoğun bir tahribat... Sayın Başbakanımız da geldi gördü. 70'in üstünde dükkânlar
yıkılmış, tahrip görmüş, hatta bütün camiler görmüş, büyük bir patlama."
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Hakkâri Milletvekili Fehmi ÖZTUNÇ; "Örneğin, askeri gazino önünde yıkılan
dükkânların 2 nci katta bir askeri gazino vardı, 67 dükkânın yok olduğu yerde 1 Kasımdaki
patlamadan bahsediyorum. O gece de Fenerbahçe-Schalke maçı vardı. Ne tesadüfte o gece o
gazino boşaltılıyor, maçı başka yerde izleyin deniyor. Bunları biz oradaki halktan duyduk ve
yetkililer de doğruladılar. Biz yine bakan beyle beraber gittik, yine yan tarafta merkez
jandarma komutanlığı vardı. Orayı da bir ziyaret edelim, oranın da camlan kınlmıştı, epey bir
zarar görmüştü. Orada içeri girerken bir yetkili arkadaş, rütbesini hatırlamıyorum, efendim
burada da ölü insanlar olabilirdi; ama, ben o gece askerleri yatırmadan burada dedi. İnsan
ister istemez düşünüyor. Böyle bir istihbarat almışsanız bunun önlemini niye almadınız?
İnsanın kafasında soru işareti oluyor doğrusu."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN;
"Size verdiğim şeyde de, örgütün üstlendiği ve üstlenmediği olaylar var. Bir konuya,

burada isim vermeden girmek zorundayım. Çünkü, hazırlık tahkikatım yürüten savcıya biz
bunu intikal ettirdik. Bir şahıs, örgütle bir ilişki kuruyor ve bu olayı üstlenmeyin, halk bundan
zarar gördü diyor. 1 Kasım olayı için söylüyor, ondan birkaç gün sonra. Biz bu adamı takip
etmeye başladık. Daha sonraki boyutta şahsın ilişkileri neyse, ne değilse, bunu biz savcıya
intikal ettirdik."

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN;
"AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yani, nemalandı; ama, biz de, sanki ona böyle

çanak tutuyoruz gibi, zımnen öyle çıkar; onu düzeltelim bir kere, öyle şey değil.
Bir diğeri de, hakikaten, çok önemli, bu aracı buldunuz. Aracın sahipleri çıkmadı, en

son Yüksekova'dan bir adamı yakalayıp getirdiniz. Elinizde de 3 tane tutuklu adam var.
Bunlarla yüzleştirmeyi niye düşünmedi oradaki savcı falan? Yani, adam "ben kime sattığımı
bilmiyorum o arabayı" diyor, ilk başta.

BAŞKAN - Şu 1 Kasımdaki şeyi mi?..
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - 1 Kasımdaki, o büyük patlamadaki... Kuzey

Irak'a gitmiş adam, iki gün önce Kuzey Irak'a gidiyor diye ifade ediyor, dandik bir ifade
olduğunu ben şimdi burada, bir hukukçu olarak anlıyorum. O bilmiştir kimin gittiğini, onu
adını söylüyor. Niye, bu, eldeki 3 tane sanıkla yüzleştirilmedi, hele bunlar mı aldı, almadı mı
diye. Böyle bir iddiadan, en azından, bu insanlar zan altından kurtulurdu gözaltındaki 3 kişi.
Niye öyle bir şey yapılmadı, biliyor musunuz onu?

TACETTİN ASLAN - Verdiği eşkaller vardı, Yüksekova Savcılığına verdiği eşkaller
var. Ben tanımıyorum, tanunadığun 2 kişi diyor. Eşkaller var. O eşkallerle sonuca gitmek
mümkün değil. Ondan sonra da, Yüksekova Savcılığımız tararından bırakılıyor şahıs.
Arkasından bu olaylar oldu. Olduktan sonra, arkasından, işte, bu 9 Kasım, tutuklamalar oldu.
İşte, Şemdinli Savcımızla yaptığımız görüşmede, sizce...

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yani, bence, 3 tane zanlı var. Ben orada savcı
olsam...

TACETTİN ASLAN - Anladım efendim, sorunuzu anladım.
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Ben orada savcı olsam, emniyet müdürü olsam,

ilk yapacağı, 3 tane zanlı var, suçludur demiyorum, zanlı var, bu işlerden zanlı. Hemen
getiririm, bunlara mı sattım kardeşim... Aslında, o adamlar, şimdi zanlı olan adamlar, bu
suçtan hem aklanmış olurlardı...

BAŞKAN - Zincirleme, silsile halinde, şu muydu, şu muydu, şu muydu diye...
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Bunlar değildi der. İlk yapılması gereken iş bu

değil mi?
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Sırn Bey özellikle şunu söylemek istiyor Yani, bir

kişi birisine aracı devrederken, hiç kimse, tanımadığı bir insana veya hakkında hiçbir bilgisi
olmayan bir insana arabasını satmaz.
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AHMETERSİN (İzmir)-Satmaztabiî.
BAŞKAN - Yani, böyle bir yüzleştirme olmadı diyorsunuz...
TACETTİN ASLAN - Efendim, savcı bey tahkikat yürüttü.
BAŞKAN - Neticede, şunu getir, götür diyor size.
TACETTİN ASLAN - Tabiî, efendim, öyle bir şey olmadı, yani, bizden öyle bir talebi

olmadı.
BAŞKAN-Anlaşıldı.
TACETTİN ASLAN - Ama, böyle bir bağlantı, açıkçası, hiç kurmadık yani.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Düşünmediniz.
TACETTİN ASLAN - Bu 1 Kasımdaki bu büyük bombalamanın failleri...
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Faili meçhul, bu bombalamaların hepsi faili

meçhul. Bakın, şöyle bir yorum yapıyorum: Burada hepimiz hukukçuyuz. Faili meçhul
bombalama olayları oluyor. Bir tane adam, tesadüfen zanlı olarak bu 3 kişi yakalanıyor.
Bunlar faildir demiyoruz, bizim öyle bir önyargımız yok, Komisyonumuzun da öyle bir
önyargısı yok; sonuçta, ona yargı karar verecek. Ama, elde 3 tane zanlı varken, bunlarla bir
yüzleştirme gereği duymaz mıyız; bir hırsız yakalanır, ya bu muydu diye herkes yüzleştirilir
yani sonuçta.

BAŞKAN - Yüzleştirmeyi emniyet olarak siz de yapabilirsiniz, illa savcının
talimatı...

TACETTİN ASLAN - Şahıslar bu süreç içerisinde tutuklu efendim." Şeklinde
beyanlarda bulunmuşlardır.

Soruşturmadaki eksikliği açığa çıkarmaktadır.
Hakkâri Belediye Başkam Metin TEKÇE'nin Komisyonumuza sunduğu 28.02.2005

tarihli raporda; " Ramazan Bayramı arefesinde yani 1 Kasım 2005 günü Şemdinli
merkezindeki büyük patlama ne yapılmak istendiği hakkında ipuçları vermektedir.Patlamamn
olduğu bölge askeri gazinonun önünde yer aldığı halde patlama esnasında askeri gazinoda hiç
kimsenin olmaması ve patlamanın olduğu yerin karşısında yer alan ve hasar gören binalarda
oturan subaylardan hiç kimsenin evinde olmayışı adeta binaların boşaltılmış olması
düşündürücüdür."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT ise»
"1 Kasımdaki patlama, ama ondan önce polis lojmanlarına bomba koyma veya banş

çadırına bomba atma gibi bombalamalar var. Ancak, bence en önemli patlamalardan bir tanesi
biz mesela ki bunu gece duyduğumuzda işte ilçe jandarma komutanlığının heyecanla bize
aktarması veya ilçe emniyet müdürünün, il emniyet müdürünün aktarması, vali beyle
yaptığımızda, biz hemen ertesi gün olay yerine gittik, öyle hiç telefonla, işte patlamanın
cinsini, büyüklüğünü, küçüklüğünü biz hiç tahmin edememişiz. Korkunç büyük bir patlama
var. İlçede büyük bir yıkım var ve biz şaşırdık. Vali beyin o zaman İçişleri Bakanımıza
aktarışı, yani, biz, olayı çok hatif aktarmışız yani, gerçekten ilçe yıkılmış şekilde bir
patlamayla karşılaştık. Bu, bizim arz ettiğim sokak, şunun arkasından geçen sokak. Biraz önce
resmi gönderdim, buradan bakış açısıyla bu da binanın arka tarafından görülüşü. Bu sefer
patlamayı şuraya koymuşlar. Bir aracın içine koymuşlar. Şurası bizim misafirhanemiz. Şurası
da vatandaşların dükkânları. Bu o sokağın karşısındaki evlerin, bura da vatandaşların evleri,
şura da bizim personelimizin, uzman çavuşların oturduğu evler. Büyük bir patlamayla
karşılaştık oraya gittiğimiz zaman.

Şimdi, bu patlamayla ilgili yine Herekol ve Roj telsiz, açık kaynak olduğu için
okumak istiyorum:

"Ayın 1 'inde Şemnizan'ın jandarma gazinosunun önünde bir araca yerleştirilen 350
kilogramlık c-4 ve TNT karışımı uzaktan kumandalı mayın, gece 10.30'da patlatılıyor.
Patlama anında gazinonun çoğunun rütbeli askerin oluşturduğu 50'den fazla düşman askerinin
ve polislerin bulunduğu, gazinonun bulunduğu bina büyük oranda çöküyor. Çevredeki binalar
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maddi hasar görüyor, eylem bölgesindeki trafonun patlamasıyla ilce elektriği kökten kesiliyor,
eylem alam ablukaya alınırken, ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanıyor. Halktan tutuklananlar
var. Düşman ölü ve yaralılarım gizliyor. Düşmanın ölü ve yaralıları hakkında net bir bilgi
yok. Yalnız, basına yansıdığı kadarıyla 3 polis, 4 uzman çavuş, toplam 23 yaralı vardır. Bu
eylem önderlik üzerinde yürütülen tecrite ve Şemnizan'da şehit düşen Doğan ve Azat
arkadaşların anısına Yejeakbar güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Heval buydu." Şeklinde
devam ediyor.

Tabii, bununla ilgili bizim telefon dinlemelerimiz vardı Sayın Başkanım. Bunları
cumhuriyet savcılığına iletilmiştir, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunlarla
ilgili tahkikat da devam etmektedir. İlk önce olayın nasıl olduğunu, nasıl ölü olmaz bu kadar
şeyde gibi şaşırmalar, ondan sonra ilçenin bazı kişiler, balan çok hasar var, millet zarar gördü,
bunu üstlenmeyin gibi telkinlerle beraber olayın üstlenilmemesi var. Bununla ilgili yine
Herekol ile Roj'un bir konuşmasını arz etmek istiyorum:

"Heval siz herhangi bir bilgi aldınız mı?" sesi duyulmuyor. "Fakat o bina, Heval şehir
çok bozulmuş, Heval, millet bunun tartışmasını yapmasın" "yok yok,, şu anda durum iyi, bir
şey olmadı, o gazinonun -sesi duyulmuyor- Heval siz televizyona bakmadınız mı, şehir
harabeye dönmüş" "Heval, ben de televizyona baktım, fakat, biz buradan direkt olarak baktık,
öyle çok fazla bir şey yok." Yani, gelip bakmışlar, orada ilçede. "O yıkılan dükkânlar kimin?"
"Heval, zaten o 4 dükkân, o gazino ve o dükkân üzerinde, ondan dolayı o dükkânlar
yıkılmış." Biraz olayı gizlemeye çalışıyor, yani, tam olarak rapor vermek istemiyor. "Yahu,
gazinonun altındakiler değil, o karşı mahalledeki?" Sesi duyulmuyor karşının. "Heval, yani
onlar milletin değil mi?" "Heval, o, devlete yalan olanların, memurların falan" diyor. "Yani,
durum nedir?" "Milletin tepkisi nedir?" "Heval durum iyi, milletin tepkisi yok" "Peki, o
yaralanan siviller kimdir?" "Siviller yaralanmış, birkaç sivil, onlar da uzaktan etkilenmiş, cam
falan gelmiş, onlar da çok ağır değil, o diğerlerininki sivil değil, tamam" diye konuşma devam
ediyor. Dolayısıyla, böylesine büyük bir patlamayı, belki ayarlayamadılar, belki bilemediler,
belki şeyleri yoktu. Vatandaşların zarar görmesiyle, bundan etkilendiler ve olayı biraz
saklama yoluna gittiler. Bununla ilgili müsaade ederseniz yine açık kaynak istihbaratı ve
kendi yayınlarından olduğu için...

A. SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Olayın failleri bulunmuş galiba, araç sahibi?..
ERHAN KUBAT - Evet, belirlendi. Yani, onunla ilgili şahıs tabii, ben konuşmamı

sorunuz olmayacak şekilde ayarlamıştım. Sorduğunuz için cevaplayayım, ama, bundan
bahsedecektim. Bu arabanın en son sahibi bulundu. O en son sahibi tutuklandı, tutuklanınca 5
gün sonra savcı beye haber göndermiş. Savcı bey dediği zaman, şu şahıs yaptı dedi, fakat, o
şahıs şu anda Kuzey Irak'ta. O şahsın evinde yapılan aramalarda çatısında bizim S
Ağustostaki patlamada şehit olan askerlerin pik demirdökümleri çıktı, onun çatısında
gizlenmiş vaziyette. Bunlarla ilgili tabii ekspertiz raporları almak üzere savcılık yazdı.

"TAK Şahinleri eylemlerini sürdürüyor" diye kendi yayınları var Sayın Başkan, şöyle
arz edeyim:

"Metropollerde daha şiddetli eylemlere yöneleceğiz. Fransa bunun için çok iyi bir
örnektir. Ekim 2005 günü Hakkâri Şemdinli İlçesinde şahin timlerimiz tarafından faşist Türk
Devleti ve onun kudurmuş ordusunu hedefleyen bir eylem yapılmıştır. Ancak, eylem, her ne
kadar Türk Ordusuna zarar vermiş ve polisleri de bu hedefin içine katmışsa, eylemin hedefi
tekniki bir sorundan dolayı tam olarak yerini bulamamıştır. Eylem sonucunun halkımıza ait ev
ve işyerlerine zarar olmuş ve sivil bazı kimseler yaralanmıştır. Biz hatalarımızı ve
eylemlerimizi her yönüyle üstlenen ve sorumluluğunu gösteren bir örgütüz. Şemdinli'de
yapılan bu eylemde timlerimizin profesyonelliğini zayıflatan hatalı bir eylem olmuştur.
Bundan dolayı yiğit Kürt halkından özür diliyoruz. Şunu bir kez daha halkımıza ilan ediyoruz
ki, bu sonucu faşist Türk Devletine ödetmek için, metropollerde daha şiddetli eylemlere
yöneleceğiz ve yaşamı onlara zindan edeceğiz. Yine, Kürt gençliğine esin olacak eylem tarzı
olarak bizim gibi büyük çelişkilere sahip olan 2 gencimizin katledilmesiyle patlak veren Paris
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olaylan gibi, araçların yakılması, devleti temsil eden odakların hedef alınması gerekmektedir.
Fransa, bunun için çok iyi bir örnektir. TAK Şahinleri ikinci eylemlerini İstanbul'da
yapmışlardır. S Kasım günü İstanbul Etiler'de..." Bunlar diyor, Kürt halkına baskıya devam
eden er ya da geç TAK'm eylemlerinden nasibini alacaktır, Teyrebazen Azadiye Kürdistan
diye bir açıklamaları var açık kaynak açısından. Dolayısıyla bu da yanlış bir yere koyduklarını
deklare ettiler. Telefon konuşmalarında da sanki ilk hükümet konağı, emniyet müdürlüğü
yıkılmadı mı gibi konuştular. Onlar zannettiler ki, daha aşağıdaki hükümet konağına konuldu
diye, sonradan gelip teyit ettiklerinde de yanlış bir bölgeye konduğu şeklinde olayı
üstlendiler."

Tarzında açıklamada bulunmuşlar,
Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT. Komisyonumuza bilgi verirken

bahsettiği ve daha sonra da sunduğu bilgi notu içinde 01.11.2005 günü meydana gelen
patlama konusunun yer aldığı, " Bu Bir Lodas Faaliyetidir, TGS.03 1700 B Kasım OS, Mesaj
No: 290, Opr.gsr, FM:HF Dinleme, Genel Saha Muhaberesi Zaman Başlama; 10.00, Bitiş:
15.30" başlıklı PKK örgüt mensuplarının telsiz görüşmelerinin çözümünü içeren dökümde;

"Frekans: 6218, Lisan : Kırmana Mahalli Lehçesi ile, Saat : 10.51-10.54" başlıklı
bölümde;

ROJ: Heval Şehir Çok Bozulmuş,Millet Bunun Tartışmasını Yapmasın,
Herekol: Heval Yok-Yok Şuanda Durum İyi, Bir şey olmadı ,o Gazinonun,
ROJ: Heval Siz Televizyonu Bakmadınız mı, Şehir Harabeye Dönmüş,
Herekol: Heval, ben de televizyona baktım, fakat biz buradan direkt olarak baktık öyle

çok fazla bir şey yok,
ROJ: Heval o dükkanlar kimin yıkılan o dükkanlar,
Herekol: Heval zaten o dört dükkan, o gazino dört dükkanın üstünde ondan dolayı o

dükkanlar yıkılmış,
ROJ: Yav gazino altındakiler değil, o karşı mahalledeki,
Herekol: (Sesi duyulmuyor)
ROJ: Heval, Yani onlar milletin değimli,
Herekol: Heval, o Devlete yakın olanlar memurların fidan,
ROJ: Heval, Yani durum şimdi nedir, milletin tepkisi nedir,
Herekol: Heval, durum iyi, milletin tepkisi yok,
ROJ: O yaralanan siviller kim, siviller yaralanmış,
Herekol: Birkaç sivil, onlarda uzaktan etkilenmiş, öyle cam falan gelmiş,
ROJ: Tamam oldu..."
"Frekans: 6210, Lisan: Türkçe, Saat: 11.06-11.09" başlıklı bölümde;
"Herekol:Heval, bir bilgi vardı,
ROJ: Tamam heval dinliyorum,
Herekol: Ayın birinde Şemizanın Jandarma Gazinosunun önünde bir araca

yerleştirilen 350 kg'lık C4 ve TNT karışımı uzaktan kumandalı mavin gece saat on otuzda
patlatılıyor, patlama anında gazinoda çoğunluğunu rütbeli personelin oluşturduğu elliden fazla
düşman askerinin ve polislerin bulunduğu gazinonun bulunduğu bina büyük oranda çöküyor,
çevredeki binalar maddi hasar görüyor, eylem bölgesindeki trafonun patlaması ile Üçe
elektriği kökten kesiliyor, eylem alanı ablukaya alınırken, ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanıyor,
halktan tutuklananlar var, düşman ölü ve yaralılarını gizliyor, düşmanın ölü ve yaralıları
hakkında net bir bilgi yok, yalnız basına yansıdığı kadarıyla üç polis, dört uzman çavuş
toplam yirmi üç yaralı vardır. Bu eylem önderlik üzerinde yürütülen tecrite karşı ve
Şemizanda şehit düşen doğan ve azad arkadaşların anısına YEJE Akbar güçleri tarafından
gerçekleştirilmiştir." Şeklinde görüşme yapıldığı incelenmiştir.
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Şemdinli Cumhuriyet Savcısı Harun AYIK;
"BAŞKAN- Peki, 1 Kasımdaki o patlamanın tahkikatını yürütüp, bağlı olduğunuz

Van'a mı gönderiyorsunuz?..
HARUN AYIK-Tabiî, gönderdik.
BAŞKAN- Mesela, bizzat savcı olarak siz o 1 Kasımdaki tahkikatı yürüttünüz mü?
HARUN AYIK- Evet, ben yürüttüm. O dosya şu anda Van Cumhuriyet

Başsavcıhğındadır. 1 kişinin hakkında da yakalama emri çıkarıldı.
BAŞKAN- Tevkif müzekkeresi mi, yakalama mı?
HARUN AYIK- Yakalama emri.
Şahsın da Kuzey Irak'ta olduğu belirlendi. Halen yakalanmış değil.
BAŞKAN- Yakalama değil de, buna tevkif mi diyelim?
HARUN AYIK- Tabiî, gıyabî tutuklama. Yeni kanunda bunun adı yakalama emridir.

Artık gıyabî tutuklama diye bir şey kalmadı. Yakalama emri... Yani, hakkında mahkeme
tarafından çıkartılmış yakalama emri var. Cuma Bircan isimli. Yani, bence bir numaralı
şüphelidir kendisi. Yani, bu isimleri gazetede yayımlamazsanız... Bu şahsın, arandığını
kendisi bilmemesi gerekir tabiî. Yoksa Türkiye'ye gelmez. 1 kişi halen aranıyor. 1 kişi de
tutuklanmıştı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Bombalamanın meydana geldiği aracın en son
sahibi o olayda tutuklanmıştı. Orada en son tutuklandıktan sonra bu ismi verdi. Biz de
hakkında yakalama emri çıkarttık. Şahsın Kuzey Irak'a kaçtığı tespit edildi. Halen
aranmaktadır.

BAŞKAN- Peki, oradaki o patlayıcıların cinsi vesaire, onlar belirlendi mi?
HARUN AYIK- Onlan biz Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdik.
BAŞKAN- Sizin bilginiz yok yani?
HARUN AYIK-Evet.
Bence 1 Kasım olayıyla ilgili çok önemli bir safhaya gelindi. En azından 1 kişi

aranıyor halen. O yakalandıktan sonra olay aydınlığa kavuşacaktır.
BAŞKAN- O bir kişi nereli? Şemdinlili mi?
HARUN AYIK- Evet.
BAŞKAN- Sanki onu da biz Yüksekova'dan geldi falan diye biliyoruz.
HARUN AYIK- Şemdinlili kendisi. Fakat, tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan

şahıs Yüksekovalı. Aracı Yüksekova'da satmış. En son satan şahıs Yüksekovalı. Aracı Cuma
Bircan isimli şahsa satıyor. Herhalde bombanın meydana geldiği araç bu.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova)-Beyaz Şahin araç...
HARUN AYIK- Evet.
BAŞKAN- Evet, şimdi bununla ilgili sorusu olan arkadaşımız var mı? 1 Kasımı da

böyle bitirelim isterseniz.. .Hüsrev Bey, buyurun.
F. HÜSREV KUTLU (Adıyaman)- Genelde bu araç bombalamalarında veya araçların

kullanılmasında ne kimse satın alır veya adına kayıtlı olan arabada böyle bir şey yapmaz.
Çünkü, motor şasi numarasından aracın kime ait olduğu belli olur. Bunun yerine, daha çok,
çalıntı veya kimliği kaybedilmiş araçlar kullanılır. Aracın üzerinde olmasından başka bir
kanaati pekiştirecek bir bulgu var mıdır?

HARUN AYIK-Gerçekten bunun satışı da trafikten değil yalnız.
F. HÜSREV KUTLU (Adıyaman)- Gayri resmî olarak...
HARUN AYIK- Gayri resmî. Satın alırken ismini de söylememiş bu şahıs. Yani, satın

alırken ismini söylemiyor, gizlice satın alıyor. Satan şahıs bunu Şemdinli'de görüyor. Yani,
ifadesi alındıktan sonra. İlk başta, tabiî, ifadesi alınıp serbest bırakılıyor bu Yüksekova'daki
şahıs, dediğimiz şahıs. Bu şahıs ifadesi alındıktan sonra Şemdinli'de görüyor ve Şemdinlili
dediğimiz bu şahsı görüyor ve tanıyor. İsmini soruyor, Cuma adım söylüyor. Kendisi yaptığı
araştırmada isminin Cuma Bircan olduğunu söylüyorlar. Yani, aracı satın alırken ismini
söylemiyor tabiî. Ama, bu, tabiî, adliyeyi ilgilendiren bir olay. Daha sonra, tabiî, adlî bir olay
olduğu için...
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BAŞKAN-Van'da soruşturması devam ediyor.
HARUN AYIK-Evet."

Hakkâri Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Peki, 1 Kasım 2005 tarihinde iliniz Şemdinli İlçe

merkezinde bulunan jandarma gazinosunun yanındaki büfenin önünde meydana gelen
patlamada bir otonun kullanıldığı yayın organlarınca belirtildi. Bu olayın çözülmesi
bakımından çok önemli bir karine teşkil edecek söz konusu oto sahibi veya sahipleriyle ilgili
... bu zamana kadar ne gibi bir işlem yapmıştır?

YAŞAR AĞDERE - Bu olayla ilgili olarak, zaten otonun plakasını tespit ettikten
sonra biz Van plakalı bir araçtı 65 EU 335, aracın sahibini çıkardık. Sahibini bulduktan sonra
bu aracın dört beş el değiştirdiklerini gördük. Ben bizzat Van Emniyet Müdürüyle görüştüm.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Yedi sekiz el değiştirdiği söylenmişti.
YAŞAR AĞDERE - Olabilir, tam sayısını bilmiyorum, epey bir el değiştirmiştir. En

son Abdulcebbar Salar isimli şahısta... Bu şahıs dedi ki: Aracı ben iki kişiye sattım. Ama bu
şahısların ben telefonlarını almadım, isimlerini de bilmiyorum, dedi. Savcılığa bu şekilde
çıkardık, savcılık serbest bıraktı. Sonra bu şahsı tekrar çağırdılar, tutukladılar. Tutuklandıktan
sonra, beş gün falan içeride kaldıktan sonra bir daha orada ifade vereceğini söylüyor ve aracı
sattığı kişiyi orada söylüyor savcılığa. O şahsı da biz arıyoruz şu anda.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Kuzey Irak'a mı kaçtı?
YAŞAR AĞDERE - Muhtemelen öyle gözüküyor. Evet.
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen?..
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) -Kaçtığını bildiği bir adamın ismini verebilir mi

kurtulmak için?
YAŞAR AĞDERE - Bu adamın evinde biz arama yaptık, bazı araç diskleri, parçalan

falan bulduk; muhtemelen o bombalama olayında kullanılmış gibi izlenim var."

AHMET ERSİN (İzmir) - Peki o 1 Kasımda 150 kiloluk bombanın şehre sokulması,
tek girişi olan ilçeye, 150 kiloluk bomba, yani ülkede patlatılan ikinci büyük bomba, bir
aracın bagajmda kente giriyor, bu dikkat çekmez mi?

YAŞAR AĞDERE - Çekmez efendim.
AHMET ERSİN (İzmir) - Bagajın çökmesi lazım yani.
YAŞAR AĞDERE - O araca nerede yüklendi bu bomba; bunu henüz çözemedik.

Belki bombalar parça parça getirilip konabilir, nereden getirildi; şehrin bir sürü girişi var.
Kırsal alandan da..

MESUT DEĞER (Diyarbakır) -Parça parça getirildiği zaman bombalan orada monte
etmek, bağlantı kurmak şehir merkezinde epey zaman alacak. Görülmez mi yani?

YAŞAR AĞDERE - Görülmeyebilir. Orası 14 000 kişinin yaşadığı bir ilçe merkezi.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Bombanın montesi, 150 kilonun bağlantısı, yani epey

zaman alır gibi, birkaç saat zaman alması gerekir.
YAŞAR AĞDERE - Bilemiyorum onu. Onunla ilgili şu anda..."

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ;

"1 Kasım patlamasını ben Ankara'da görevliyken öğrendim, büyük bir patlama. Ben
bu patlamanın, 1 Kasımdaki birçok işyerinin ve evin yıkıldığı patlama olayında,
arkadaşlarımla görüştüğümde, bunun örgüt işi olduğu şeklinde kanaat getirdim-, çünkü, bazı
olaylarda örgüt bölge insanına, oradaki Kürt vatandaşlarımıza karşı da bayağı bir hasar
meydana getirmişti bu eylem. Polis ve askerlerimiz de bu eylemde yaralanmıştı; ancak,
herhangi bir şekilde -şükürler olsun ki- bir ölüm olayı meydana gelmemişti; ama, örgüt daha
sonradan bunu üstlenmedi; yani, bölge insanı da zarar gördüğü için bu olaylardan bunu
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üstlenmedi. Ben, 1 Kasım patlamalarının örgüt işi olduğuna inanıyorum ve o yönde istihbarı
bilgilerimiz var, örgütün yaptığına ilişkin."

Hakkâri Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULOĞLU;
"AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, Şemdinli'de 1 Kasımda o İSO kiloluk bombanın

patlaması. Bu, tabiî, Türkiye'de patlatılan ikinci büyük bomba olduğu söyleniyor. Bu 150
kiloluk bombanın Şemdinli'ye girişinde -tek girişi var zaten- nasıl kimsenin haberi olmadı?
Bir de, 150 kiloluk bomba arabanın bagajında taşınırsa, o arabanın bagajı neredeyse yerlere
sürünerek gider. Dolayısıyla, nasıl kimse fark etmeden Şemdinli'nin içine girdi ve gazino
civarında park etti?

SEFER RESULOĞLU - Şimdi, efendim, Şemdinli'nin tek girişi yok. Şemdinli'nin 3
tane girişi var ve bu girişlerden ayrıca, yine, köylerden veya mahalle aralarından gelip,
müstakilen patika veya toprak yol şeklinde olan girişler de var. Bu girişlerde kontrol emniyet
müdürlüğünün görevlileri tarafindan yapılmaktadır. Nasıl girmiştir, ne şekilde girmiştir, o
konuda bilgim yok.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Giriş noktalarında kontrol yok mu, 3 giriş var dediniz
de?

SEFER RESULOĞLU - 3 giriş var efendim. Giriş noktalarında kontrol var. Bu
kontroller 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kontrollerde görevli olan şahıslara
bilemiyorum sormak gerekiyor herhalde.

AHMET ERSİN (İzmir) - Yani, bir ihmal mi var o şahıslarca?
SEFER RESULOĞLU - Hayır, ben öyle değerlendirmiyorum. Bunu parça parça

getirip, şehrin içinde de monte etmiş, birleştirmiş olabilirler, sırtında da şahıs getirmiş olabilir,
her şey mümkün; çünkü, giriş kontrolü dediğimiz zaman, tamamen ilçenin etrafı tel örgüyle
çevrili, sadece nizamiye var, buradan içeriye giriş var şeklinde anlaşılmasın efendim."

Hakkâri Belediye Başkanı Metin TEKÇE;
"Yine, 1 Kasımda, tabiî, ben, bunu, sonradan -benim kendi gözlemim ya da şeyim

değildir- özellikle Şemdinli'deki insanların sadece söylediği boyutuyla, eğer uygun
görülüyorsa. Ben, gerçi raporuma ekledim, bir paragraf olarak.

Bayramdan önceki gün oluyor, askerî jandarmaya çok yakın bir noktada takside bir
patlama meydana geliyor. Gazinonun önünde, hiçbir şekilde gazinoda hiç kimse yok ve
sokağın karşı tararında, yine askerlerin ya da subayların evleri var, o da bir gün öncesinden
boşaltılmış. Tabiî, Şemdinli halkı şunu söylüyordu; bayram arifesi olmasından dolayı, bizler,
sonuçta askerlerin bayrama gittiği düşüncesindeydik. Boşaltılmıştı. Yani, ben bunun şeyini
ortaya koymuyorum; fakat, böyle bir durum söz konusu" biçiminde beyanda bulunmuştur.

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN;
Ramazanda. İki, üç gün ramazana kala, akşam büyük bir bomba Şemdinli'de patladı.

Saat 11.00'de büyük bir bomba patladı. Bir arabaya patlayıcı madde konulmuş. Kimi diyor
200 kilo, kimi diyor 150 kilo patlayıcı falan vardır. Öyle bir bomba patladı, ben diyelim
Türkiye'de bir zaman İstanbul'da, nerede, bir konsoloslukta patlamış, öyle bir bomba patladı.
50-60 dükkân, hepsi birden çok büyük bir hasar meydana geldi, birkaç tane de yaralı oldu, 17-
15 kişi yaralandı. O da kimse can kaybı olmadı, büyük bir can kaybetmedi, büyük bir zarar
gelmedi; ama, çok büyük bir mal zararı geldi.

Tabiî, kimse bilmiyor, millet şaşkın. Bayrama iki gün kalmıştır. O akşam, ben de saat
diyelim 9'da, 09.30'da ben de camiden çıktım, teravi falan kıldım, camiden çıktım.
Bakıyorum hükümet konağı... Ben arabayla gidiyorum. Tabî, millet gelip geçiyordu. Bana
dedi, Başkan dedi, oraya geçiş yasaktır. Dedim niçin, dedi valla, askeriye, polis, güvenlik
kuvvetleri burada yolu tutmuşlar, burada geçiş yasak. Dedim hayrola; ben de eve gidiyordum,
dönüyordum camiden arabayla. Ben de tabiî dedim, bu belediyeyi, bu bitişik yollardan dedim
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dönüş... Ben de gittim, uzakta, tabiî, polis arkadaş, güvenlik kuvvetleri, asker falan
kaldırdılar, bu tarafa gelme. Hem hükümet konağı hem de polis lojmanı o tarafta var, dedi bu
tarafa gelmeyin. Kimse bilmiyor konuyu, ben de bilmedim. Tabiî, eve gittim. Saat 11
herhalde, 1 Ti 10 geçiyordu, çeyrek geçiyordu, bu civarda bir büyük bir ses geldi. Ben dedim
Şemdinli'yi havaya uçurdular. Baktım, bu bizim belediye... Hem belediye o tarafa düşüyor
hem ilçe jandarma o tarafa... Dedim bir alev, bir duman, pencereden bakıyorum. Dedim nedir
bu; ben Kaymakam Beye telefon açtım, telefon cevap vermedi. Ben belediyeye telefon açtım,
dedim, yakınsınız, bu nedir; itfaiye geçsin oraya, bir alev var. Dedi, valla korkuyoruz. Dedi bu
birkaç tane parça buraya da gelmiş, ama, belediye biraz uzaktır. Cam mam, hiç kalmadı
belediyede. Uzaktaydı, cam... Belediyenin camı hep dedi döküldü. Dedim gidin, nöbetçilere
dedim, gidin bir müdahale edin. Dedi, valla biz gidemiyoruz, korkuyoruz. Hatta, ki ilçede ya
emniyette bir cevap gelmese, bir telefon gelmese biz gitmiyoruz. Dedim tamam. İkinci defa
ben telefon açtım, üçüncü defa telefon açtım. Dedim size haber gelmedi, dedi valla bir telefon
geldi dedi, hemen gelin. Tabiî, itfaiye araçları gittiler, müdahale ettiler, bu yangın mahallini
söndürdüler.

Tabiî, sonra bizim İçişleri Bakanı da o olaylardan dolayı oraya da gelmiş, baktılar.
Kimse bilmedi, sonuç çıkmadı, kim patladı, nereden kaynaklandı, bir sonuç elimize gelmedi."
biçiminde beyanda bulunmuştur.

Yüksekova Belediye Başkanı Salih YILDIZ;
"Yine, özellikle 1 Kasım 2005'te, Şemdinli'de ve Şemdinli halkının tabiriyle kıyamet

bombası denilen ve komisyonunuzun belki belli mensupları oraya gelmiştir, İçişleri
Bakanımız geldi, bombanın patladığı sokakta, girişte sol tarafla gazino var, askerî gazino, yan
tarafı uzun çarşı şekli, üstü binalar, uzatmalılar, subaylar, karşısında yine dükkanlar üstü
binalar, polislerin oturduğu. O gece, Fenerbahçe ve sanırım Milan maçının olduğu...

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Schalke.
M. SALİH YILDIZ - Olabilir, orayı karıştırabilirim, onu düzeltelim.
O maçın olduğu, açık söyleyeyim, bu maçların olduğu her yer tıklım tıklımdir,

Özellikle gazinolar ve benzeri; ama, o saatte, o bombanın patladığı saatte, ne lojmanlarda
hiçbir insanın olmaması ne gazinoda hiç kimsenin olmaması, sadece karşıdaki köşede 3 tane
öğrencinin evinde, yerli öğrencilerin kiraladığı bir evde 3 sivilin kaldığı bir durumda, bu
halkta, bu biliniyordu, anlaşılmıştı; ama, bunu yapanlar kendilerine zarar vermek istemediler,
sonuçta, halkın malına; çünkü, Yüksekova'da dağıtılan bildiride, önce malınıza, sonra
canınıza diye bir bildiriydi; yani, bu şekildeydi. Yani, o tabir, orada halkın içerisinde herkes
tarafından konuşuldu. İşte budur, malımıza ve canımıza zarar vermek istiyorlar; ama, tabiî, en
ilginci, özellikle 1 Kasım Ramazan Bayramından önce sanırım, eğer yanlışsa düzeltirsiniz,
arifesindeydi,

M. SALİH YILDIZ - 13 kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırılmıştı, eğer cari
yanmadıysa, ağır ve hafif yaralılar vardı. Bu durumlarda orada yaşanıyor. Sizin dediğiniz 1
Kasımla ilgili, bu olayda, eğer sizin dediğiniz gibi düşünürsek, yani orada bana göre bir şey
var. O zaman biz her yerde bombalama ihbarını gördüğümüz zaman, götürüp orada funye ile
patlatıyorlar, yani etkisiz hale getiriyorlar. Orada halka duyuruluyor. Öyle bir şey var, orada
bir tedbir alınır, paylaşılır; ama, hiçbir şey paylaşılmıyor, hiçbir şey söylenilmiyor. Bomba
patlıyor. Oradaki bu sessizlik, orada kimse olmayışı, bana değil, gidin sokaktaki herhangi bir
insana sorun, siz nasıl yorumlarsınız diye?...

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkan, doğru da, o bomba patladığı zaman 67
tane ev, dükkan tamamen hasar görüyor.

M. SALİH YILDIZ - Çok müthiş bir hasar var.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Cadde falan kalmıyor ki, zaten.
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ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Burada askerî lojmanlar da var. Resmî dairelerde var,
vatandaşların dükkanları da var.

M. SALİH YILDIZ - Orada olmayan bir şey, sadece o parçalarla karşı binalara, işte
pencerelerden belki insanlar münferit yaralamalar alıyor. Ama, cana zarar vermekten ziyade
orada bütün mala zarar verilmiştir, oradaki bomba, müthiş bir zarar." biçiminde açıklamada
bulunmuştur.

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ;
"BAŞKAN - 1 Kasımdaki İlçe Jandarma Komutanlığı gazinosu önünde meydana

gelen olay. Büyük bir patlama. Bunu nasıl izah ediyoruz?
ERDEM YILMAZ - Şimdi, Sayın Başkanım, o fotoğrafta da görülecektir. Bizim

misafirhanenin, bu resimden de bellidir, önceki olay, 5 ağustostaki, misafirhanenin arka
tarafindadır. Öbür olay da, sayın milletvekilim gelip gördüler, büyük bir çukur da oluştu,
tahrip gücü çok yüksekti. İşte, havan mühimmatı, eski model bir şahin marka aracın bagajına
-tam aracın aşağı yukan durduğu yer, zaten çukur çok dikkatle bakıldığında belli olur-
bırakılmak suretiyle, saat 23.15 şualarında, yine, hedef İlçe Jandarma Komutanlığı. Bununla
ilgili daha sonra örgütün kendi arasında yaptığı telsiz görüşmeleri de var. Patlaması
neticesinde 23.15'te, o an gazinoda bulunan, Fenerbahçe-Schalke maçı vardı, Star
Televizyonunda yayınlanmaktaydı, 5 kişi vardı gazinoda, 1 'i sivil 4 rütbeli. Maalesef, bir
rütbelim, uzman çavuş sağ gözünü kaybetti. Diğer bir uzman çavuşum karın bölgesinden
ameliyat oldu, hâlâ da tedavisi devam etmekte.

BAŞKAN - Ne cins bir şey olduğu tespit edildi mi?
ERDEM YILMAZ - Tabiî, tespit edildi. Bu, TNT, tahrip gücü çok yüksek;

dolayısıyla, tamamıyla misafirhanenin ve İlçe Jandarma Komutanlığının imhasına yönelik
tahrip gücü çok yüksek ve çok fazla mühimmat aracın arkasına konulmuş. Ki, ancak bu kadar
büyük bir tahrip maddesi bu tahribatı yapar.

Tabiî, bununla ilgili örgütün kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmasına değinmeden
geçmemek lazım Sayın Başkanım. Bu konuşmalarda...

BAŞKAN - Onlan biz getirtmiş miydik?
ERDEM YILMAZ - Baktınız mı, haberiniz var mı?.. Evet
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Açık dinlemeler onlar, değil mi?
ERDEM YILMAZ - Evet, açık dinleme.
Çünkü, burada, işte, çok enteresan ibareler var. 'Televizyona baktım, biz buradan

direkt olarak baktık, öyle fazla bir şey yok." "Heval ,devlete yakın olanların, memurların
filan, karşı taraftaki milletin durumu ne" diyor. "Burada herhalde durum iyi, milletin tepkisi
yok." "Peki, o yaralanan siviller kim oluyor, siviller yaralanmış" diyor. Konu hemen basına
yansıyınca.

BAŞKAN - Heval nedir, bir kod mudur?
ERDEM YILMAZ - Arkadaş manasında.
İşte, oradaki diğer örgüt elemanı "uzaktan etkilemiş, öyle cam filan gelmiş, zayiat çok

ağır değil" diyor. Ancak, gazinonun çoğunluğu rütbeli askerlerin oluşturduğu SO'den fazla
düşman askeri ve polislerin bulunduğu..." Bunu, ben, eğer sizde varsa çok detaylı okumak...

BAŞKAN-Var.
Peki, şimdi o gece orası boşmuş, maç da var. Normalde maç izlemeye gelmiş olması

lazım insanların.
ERDEM YILMAZ - Şimdi, Sayın Başkanım, bu "boşmuş" lafını kim ortaya attı

anlayamıyorum. Ben oranın jandarma komutanıyım. Bakın, çok da üzülüyorum. Uzman
çavuşum sağ gözünü kaybetti.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Üzülmene gerek yok, bize intikal etti; size soracağız, siz
de cevap vereceksiniz, siz de bunu açıklayacaksınız.
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ERDEM YILMAZ - Yani, en ufak bir boş lafiyla ilgili, hiç kimse öyle bir şey
söylemedi. Evet, tabiî, şunu dürüstlükle ifade etmek lazım, şifreli kanaldan yayınlanmış
olsaydı; çünkü, o akşam ben de maçı başka bir yerde seyrettim. Schalke-Fenerbahçe maçıydı,
açık kanaldan. Eğer şifleri kanal vermiş olsaydı; çünkü, orada esnaf arkadaşlarımız var onlar
geliyor, emniyet mensubu arkadaşlarımız polisler oluyor, belki o an 4thaydi bizde seyredelim,
bir moral unsuru, arkadaşlarımızla beraber..." Çünkü, ben de zaman zaman oturuyorum o
gazinoda, arkadaşlarımla, rütbelilerimle toplu yemek yiyorum. Çarşamba günüydü, maç saat
işte 21.45*te başlıyor, maç da 23.30*da bitiyor. Olay saati de 23.15. Gazinoda o an bulunan
kişiler belirli. Bunlar da gerekli ifadelerini verdiler; S kişi, l'i sivil, 4 rütbeli.

BAŞKAN - Hep birlikte düzeltelim, benim aklımda yanlış mı kaldı acaba. Şimdi,
burada dinlediğimiz o kamu görevlilerinden de birisi; yani, böyle maç olduğu saatlerde filan
özellikle de biz tembihliyoruz, terör örgütü böyle kalabalık anlan da seçiyor...

ERDEM YILMAZ - Tabiî, tabiî...
BAŞKAN - Onun için de biz kimse de gelmesin, böyle birtakım bombalama olabilir

filan manasına gelen burada da bir şeyler söylediler.
ERDEM YILMAZ - Tabu, o da doğru.
BAŞKAN - Sizinldyle o biraz farklı oldu yani.
ERDEM YILMAZ - Hayır.
BAŞKAN - Önceki dinlediklerimiz, evet, böyle bir şey olduysa bile, orada kimsenin

olmaması o saatte, böyle kuvvetli de bir patlama olduğu halde, oranın tabiî... Hatta,
"lojmanları da boşaltmışlar mı" dediler; aklımda eğer doğru kaldıysa.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Dünkü ifadelerde lojmanlar da boşaltılmış...
BAŞKAN - Lojmanlar da boşaltılmış, yani, orası âdeta ıssızlaştınlmış, ondan sonra da

bu olay olmuş.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Büyük bir televizyon da var, alıp götürülmüş

deniliyor.
BAŞKAN - Yani, sizin söylediğiniz ile onların biraz farklı; yani, biz boşaltma,

moşaltma böyle bir şey de söylemedik diyorsunuz oranın yetkilisi olarak; ama, tam aksi
burada görüş söyleyenler de var.

ERDEM YILMAZ - Şimdi, Sayın Başkanım, geçmişte de PKK terör örgütünün,
mesela, benim ilk aklıma gelen Şımak'ın Millî Karakolunun 1993 veya 1994'te yine böyle bir
maç saatinde, Türk Millî Takımının önemli bir maç saatinde karakolu bastılar. Bu, bir genel
uyan mahiyetindedir. Yani, biz, bu konuda emir veririz, mesela S kişi normal bir rakam,
mümkün olduğunca dağılın, zaman zaman benim rütbelilerim, o an işte şifreli kanal nerede
var; bizim misafirhanemizde var; nerede var; ilçe emniyet müdürlüğünde var, nerede var;
diğer askeri birliğin misafirhanesinde var, toplu olarak bulunmamaları konusunda... Çünkü,
ben, yine, bir maçta yaşadım, içeride 35-40 kişi istiflenmiş şekilde. Tabiî, bu uygun bir
hareket tarzı değil. Bu, genel mahiyette bir uyan mahiyetinde. Tabiî, bunların uyan yönü ayn,
bir de olayın gerçek yönü var. Bu olaydan sonra mağdur olan personelim var. Yani, ben,
hiçbir zaman gazinonun içerisinde hiç kimse yok... Kaldı ki, şifreli...

BAŞKAN - Sizin yazılı veya sözlü işte bu akşam kalabalık halinde izlemeyin filan,
öyle bir şeyiniz...

ERDEM YILMAZ - Yok. Ben, her zaman uyannm. Yani, o gün belki de
uyannışımdır; yani, bu, genel bir uyan mahiyetindedir Sayın Başkanım; ama, maçı da
izlemeyin diye değil. Orada özellikle bu tip millî maçlarda, işte, bir Türk Millî Takımı
yendiğinde bir moral unsuru oluyor, işte askerlerimiz seviniyor, ama, tabiî, görev de her
şeyden önce gelir. Orada da küçük bir misafirhanede 50 kişinin istiflenmiş bir şekilde maç
seyretmesinin de mantığı yok. Yani, bizim uyarmamız genel mahiyette.

BAŞKAN - Şimdi, "ben, böyle denilmesine de üzülüyorum" falan dediniz de...
Şöyle: Bizim Komisyonumuzun öyle bir önşartlanmışlığı yok. Burada, biz, çok değişik
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görüşte olan kamu görevlileri olsun, siviller olsun onları dinliyoruz. Tabiî ki, biz, tabloyu tam
gördüğümüz için, aradaki çelişkileri de...

ERDEM YILMAZ - Bir de bunun devamı var Sayın Başkanım.
BAŞKAN - ...bir kanaate de ulaşmamız için şüpheyi de bizim yenmemiz lazım.

Burada" değişik iddialar var biraz önce Şükrü Beyin de dediği gibi, yok yuvalanan bazıları
yapmıştır, yok PKK filan... Orada iş biraz daha karışık. Biz de Komisyon olarak tabiî ki
şüpheyi yenmek durumundayız, yani, onun için biraz daha detaylı soruyoruz.

ERDEM YILMAZ - Şimdi, şöyle Sayın Başkanım: Bakın, bir de o lojman konusu
var, onu unutmayalım, onu da sordunuz. Şimdi, o da bu fotoğrafla var. Bu tam misafirhanenin
karşısındaki bina.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - 1 Kasım olayı, değil mi?
ERDEM YILMAZ - Evet. Bu şekilde de duruyor bu bina. Bu binada oturan piyade

uzman çavuş; yani, bölgede, civarda lojman yok Sayın Başkanım. Sanki civarda lojmanlar
var, lojmanlar boşaltıldı gibi bir şey yayıldı. Yani, benim emrimde çalışan bir rütbeli de değil.
O an, o da başka bir arkadaşına belki de maç seyretmeye, misafirliğe gitmiş. Lojman denilen
bu, lojman yok. Geldiğinizde de göreceksiniz zaten. Bizim lojmanlarımız farklı yerlerde. Bir
tanesi hükümet konağının karşısında, öbürü de Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığının
içinde. Patlamanın yakınında lojman yok, oturan rütbeliler var. O da başka bir birliğin
rütbelisi.

BAŞKAN - Kaç rütbeli oturuyor o bölgede?
ERDEM YILMAZ - Şimdi, bir de, tabiî, yolun öbür tararında, eşi orada olmayan bir

rütbeli daha var, o da o gün evinde yokmuş.
BAŞKAN - Geldiğimizde zaten onları...
ERDEM YILMAZ - Tabiî, yerinde sizleri gezdiririm."

Şemdinli İlçesi Avukatlarından Sedat TÖRE;
"1 Kasım patlamasında Yüksekova'da bulunduğunu, akşam yemeği için misafirliğe

gittiğini, saat 10*u S geçe araçla ilçeye giriş yaptığım, bir ihbarın olduğunu çünkü
Yüksekova'dan gelirken olağanın dışında bir tedbirin alındığını, hükümet konağının önünde
hiçbir zaman kontrol yapılmadığını oysa o gün üç tane özel harekat timinin arama yaptığını,
oradan geçerek aşağı mahalleye giden alternatif yolu olan şahısların bölgeye sokulmadığını,
sadece Kılıç Mahallesinde oturanlara alternatif bir yol olmadığı için geçmelerine izin
verildiğini, hükümet konağının önündeyken özel harekat polislerinin aracı durdurduğunu, el
feneriyle içeriye baktıklarını ve ardından da geçmelerine izin verildiğini, kardeşi Ferhat
Töre'nin de ilçe jandarma komutanlığının karşısında internet cafe işlettiğini küçük kardeşi
Muhammet Töre ve kuzeni Yakup Töre'nin internet cafede bulunduğunu, dükkanı temizleyip
kapatmak üzereyken patlamanın meydana geldiğini, Muhammet Töre'nin hafif yaralandığını,
Yakup Töre'ye ise bir şey olmadığını, bölgede olağanın dışında tedbirlerin alındığını,
bölgede dışarıdan gelen uzman çavuş, polis ve hemşirelerin de evlerinin bulunduğunu, evlerin
boşaltıldığım, orada yine uzaktan akrabaları olan bir öğrenci evinde kalan beş öğrencinin
bulunduğunu, Özel Elektronik isminde beyaz eşya bayii ve internet cafenin bulunduğu bu
üçünün boşaltılmadığı, sivil vatandaşlara da hiç haber verilmediği, bürosunun da zarar
gördüğünü, ertesi gün hasar tespiti için mahkemeye başvurduklarım, zarar tespiti için yapılan
keşif esnasında alınan tedbirlerden sivillerin haberdar edilmediğini,

Boşaltılmış bölgede on ailenin ikamet ettiğini, patlamalarda muvazzaf askerliğini
yapanlardan hiçbirinin yaralanmadığını, polis ya da askeri kesime uyan yapılıp yapılmadığını
bilmediğini fakat evlerin tamamının boşaltılmasının tesadüf olamayacağım, sadece nöbetçi
askerlerin bulunduğunu,

Savcının ertesi günü saat 12.00'ye kadar devam eden keşif yaptığım fakat bahsettiği
hususun soruşturmaya dahil edilmediğini,"
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Jandarma Astsubay Ali KAYA;
"1 Kasım olayının da hem örgütte hem Şemdinli'de hem Hakkâri genelinde çok ciddî

bir sarsıntı yarattığını, korku ve panikle beraber hem yandaşları konumunda bulunan partinin
ileri gelenleri hem de sempatizanlar aracılığıyla örgüte tepkiler geldiğini, olayı örgütün
yaptığını net olarak bildiklerini ama örgütün "bunu biz yapmadık, devlet yaptı, ne 5 Ağustosu
biz yaptık ne de 1 Kasımı" dediğim, sempatizanların bu büyük patlamayı örgüt yapmadı, diye
bunu yaymaya başladıklarını, iddianamede bunların halen muallakta olduğunu,

En son söyleyeceği duyumu, şu anda ispat edemeyeceğini ama 1 Kasımı yapan
Reşit(K) isimli Kuzey Irak'a kaçan örgüt mensubu Cuma Bircan, Seferi Yılmaz ve Seferi
Yılmaz'ın pasajdaki dükkanına atılan bombada ölen Mehmet Zahit Korkmaz, bunların
üçünün götürüp nizamiyeye arabayı koyan şahıslar olarak bilindiğini,1'

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı Ahmet GÜVEN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde alınan ifadesinde;

"01.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçesi askeri gazino önünde 65 AU 223 plakalı araçta
patlayan bomba düzeneğinin yalnızca patlayıcı özel malzemeden oluşmadığı, patlama
sonrasında elde ettiğimiz iki adet askeri mühimmat parçasından anlaşılacağı gibi patlamamış
bu mühimmatla da takviye edildiği incelenmiştir. Net bir ifade kullanmak mümkün
olmamakla birlikte, çok yüksek miktarda patlayıcı ihtiva ettiği tahmin edilmektedir.

Beyan etmişlerdir

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
02.11.2005 tarih ve 64 sayılı Şemdinli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme

Raporunda " Patlama çukurunun parke taşlı yolda 1 metre derinlikte, 320 cm çapında
olması, patlama sonrası çevredeki binalarda hasarın çok olması, menşei belli olmayan
basınç etkili ve parça tesirli, gücü ve etkisi yüksek bir bombanın bahse konu oto içerisinde
uzaktan kumanda ya da zaman ayarlı olabileceği ve herhangi bir düzenekle patlatılmış
olabileceği" belirtilmiştir.

Bu olaya ilişkin expertiz raporunun bulunmadığı Van C. Başsavcılığının 06.03.2006
tarihli fax yazısından anlaşılmaktadır.

Sonuç: Belirtilen eylemin, işleniş biçimi, hedefin asker ve askeri kuruluşlar
olması, . ilgili kişilerin ifade ve beyanları, örgüt elemanlarınının olayı
gerçekleştirdiklerine dair telsiz konuşmaları, örgütün olayı üstlendiğine ilişkin
açıklaması nedeniyle PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği
değerlendirilmektedir.

6. OLAY : Umut Kitabevinde Patlama
09.11.2005 günü Umut Kitabevinde meydana gelen patlama olayı değişik yönleri ile

aşağıda "6. Bölüm" de ayrıca değerlendirilmiştir.

IV- HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİNDE
MEYDANA GELEN OLAYLARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakkâri İl merkezinde 15.07.2005 tarihinde Hacı DEMİR'in kullandığı araçta
patlama, 29.07.2005 tarihinde 2 Astsubayın şehit olduğu, Mehmet Baş isimli şahsa ait araçta
patlama, 10.09.2005 tarihinde Hasan ÖZTUNÇ'un evine bomba atılması, 11.10.2005
tarihinde Hacı ve Maaş ÖZDEMİR'e ait araçta patlama olmak üzere toplam (4) adet
bombalama eyleminin,
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Yüksekova Üçe merkezinde 29.07.2005 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önü çöp
tenekesinde patlama, 31.08.2005 tarihinde Akarsu İş Merkezinde patlama, 02.09.2005
tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasına ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağros İş
Merkezinin 3. katında patlama, 02.10.2005 tarihinde Stadyum yanı ikiz binalar aptartmanı
yanında patlama, 20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 24.10.2005
tarihinde Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında patlama, 28.10.2005 tarihinde Zağros İş
Merkezinin 5. katma roketli saldın olmak üzere toplam (8) adet bombalama eyleminin
meydana geldiği,

Şemdinli İlçe merkezinde ise; 05.08.2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı
misafirhanesi önünde patlama, 01.09.2005 tarihinde Dünya Barış Günü kutlamalarında
patlama, 07.10.2005 tarihinde Bayraklı Döviz A.Ş'ye ait araçta patlama, 29.10.2005 tarihinde
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası makam odası hizasında patlama, 01.11.2005 tarihinde İlçe
Jandarma Komutanlığı gazinosu önünde patlama, 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde
patlama olmak üzere toplam (6) adet bombalama eyleminin,

Yapıldığı incelenmiştir.
Değinilen olayları bazı müşterek hususuyetleri dikkate alınarak gruplandırmak

suretiyle incelemek yararlı olacaktır:

HAKKARİ MERKEZ;
1- 15/07/2005 günü saat 07.45 sıralarında Hakkâri Merkezde Hacı DEMİR'in

kullandığı araçta patlamada, TATP türü bir patlayıcının kullanılabileceğinin tahmin edildiği,
failinin belli olmadığı,

2-29/07/2005 günü saat 12.25 sıralarında Hakkâri Merkezde Mehmet BAŞ' a ait
araçta patlamada araçtaki iki astsubayın şehit olduğu, el yapısı olan düzeneğinde imha hakkı
olarak RDX ve TNT ihtiva eden patlayıcı madde kullanıldığının belirtildiği, eylemin PKK
terör örgütünce üstlenildiği,

3- 10/09/2005 günü saat 23.00 sıralarında Hakkâri Merkezde Hasan ÖZTUNÇ'a ait
konutun arka bahçesine iki adet alman yapımı el bombası atıldığı, failinin kesin olarak belli
olmadığı ancak şüpheli durumundaki Kinyas İNCİN ve İbrahim İNCİN isimli şahısların
tutuklanmış oldukları,

4- 11/10/2005 günü saat 03.25 sıralarında Hakkâri Merkezde Hacı ÖZDEMİR ve
Maaş ÖZDEMİR adlarına kayıtlı araçlar arasında meydana gelen patlamada, cep telefonlu,
uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı bir anahtar sistemi kullanmış olabileceği belirtilmekte
olup failinin belli olmadığı,

İncelenen olayların oluş saatlerinin ayniyet arzetmediği, günün değişik saatlerinde
gerçekleştiği, üç patlamanın benzer eylem tarzıyla araca yönelik olup, birinin ise evin
bahçesine atılmak suretiyle işlendiği,

Hacı DEMİR ve Mehmet BAŞ'a ait araçlarla ilgili olaylarda patlama saatlerinin çok
özel bir durum haricinde insanların hayatın olağan akışında her zaman hareket halinde
olabileceği ve araçlarım kullanabilecekleri ve patlamadan bir şekilde bizzat bedenen zarar
görebilecekleri saatler olduğu ve zaten Mehmet BAŞ'a ait araçta iki astsubayın şehit olduğu,

Gece saat 03.45'te gerçekleşen olayda ise araçların park halinde olduğu ve hareketsiz
bir zaman dilimi olduğu burada direkt insanın hedef ahnmadığı.yine saat 23.00 sıralarında
Hasan ÖZTUNÇ'un o saate bomba ablan evin ön bahçesinde yemek yediği nazara alındığında
sadece korkutma veya tehdit amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.
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YÜKSEKOVA
1- 29/07/2005 günü saat 00:35 sıralannda Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü

Lojmanlarının bahçesindeki metal çöp tenekesine bırakılan bombanın patlaması sonucu bir
polis memurunun yaralanmasında, patlayıcı maddesi tespit edilemeyen el yapımı elektronik
masa saatli anahtar sistemli bomba kullanıldığı, eylemin PKK terör örgütünce üstlenildiği,

2- 31/08/2005 günü saat 22:50 sıralannda Yüksekova'da Akarsu İş Merkezi önü
merdiven altına bırakılan el yapımı ve basınç etkili menşei belirsiz bombanın patlamasında
failin belli olmadığı,

3- 02/09/2005 günü saat 01:00 sıralarında Yüksekova'da Van Erciş Seyahat Firmasına
ait otobüsün sağ arka tekerleğinin altına konulan 1 adet el yapımı zaman ayarlı basmç etkili
bombanın patlamasında, failin belli olmadığı,

4- 15/09/2005 günü saat 21:45 sıralarında Yüksekova'da Sabri YURTSEVEN'e ait
Zağros İş Merkezinin üçüncü katında patlamada, bombanın menşei v.s özelliklen tespit
edilemediği ancak TNT ihtiva ettiği, failin belli olmadığı,

5- 02.10.2005 günü saat 22:00 sıralannda Yüksekova'da İkiz Binalar olarak bilinen
apartmanın arka tarafında bir patlama olup, saat 22:20 sıralannda da aynı yerde bulunan çöp
kutularının arasından ikinci bir bomba patlamasının meydana geldiği, (4) emniyet görevlisinin
yaralandığı, her iki patlamaya neyin sebebiyet verdiğinin tespit edilemediği, ancak bulgularda
RDX artığına rastlanıldığı, failin belli olmadığı,

6- 20/10/2005 günü saat 04.30 sıralarında Yüksekova'da Ferzinde YILMAZ isimli
şahsa ait Huzur Et Lokantası önünde meydana gelen patlama, el yapımı basmç etkili anahtar
sistemi belli olmayan ve RDX içeren bombanın kullanıldığı, failin belli olmadığı,

7- 24/10/2005 günü saat:23.30 sıralarında Yüksekova Askerlik Şubesi nöbet kulübesi
altına bırakılan bombanın patladığı, anahtar sistemi tespit edilemeyen parça ve basınç etkili
RDX ihtiva eden bomba kullanıldığı, faili açık bir şekilde belli olmamakla birlikte, şüpheli
Muhsin TAŞ isimli şahsın tutuklandığı,

8-28/10/2005 günü saat 01:45 sıralannda Yüksekova'da Zağros İş Merkezinin 5.
katma RPG-7 roketli saldmda, orijinali eski S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince
fabrikasyon olarak askeri maksatla üretilen menşei tespit edilemeyen, PG serisi A/P
(antitank) roket mühimmatlarında kullanılan bir silah kullanıldığı, failin belli olmadığı,

Yüksekova ilçesinde toplam sekiz olay meydana geldiği, bunlardan saat 00.35
sıralannda gerçekleşen Milli Eğitim Lojmanı önündeki bombalamayı PKK terör örgütünün
üstlendiği, diğerlerinde bir üstlenmenin söz konusu olmadığı,

ikiz binalar arkasında meydana gelen saat 22.00'de birinci patlama sonrası olay yerine
emniyet ekibinin gitmesini müteakip saat 22.20'de ikinci kez bir bomba patlatılarak (4)
emniyet mensubunun yaralanması ve Askerlik Şubesi önünde 00.20 de meydana gelen
patlamanın güvenlik güçlerini hedeflediği düşünülmektedir.

Akarsu İş Merkezi önü, Van Erciş Seyahat firmasına ait otobüsün altında, Huzur Et
Lokantası önündeki ve Zağros İş Merkezinin 3. katındaki patlama ve 5. katına roketli
saldırının saatlerine dikkat edildiğinde; Akarsu işmerkezinde 22.50, Van Erciş Seyahate ait
Otobüs altında 01.00'de, Huzur Et Lokantası önünde saat 04.30 sıralannda, diğerlerinde de
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21.45 ve 01.45 saatlerinin bomba patlamıştır. Bu saatlerin çok özel bir nedenle orada
bulunulmuyorsa iş saati ve halkın yoğun olarak bulunduğu zaman dilimi olmadığı ortadır.

Eylemlerin işleniş tarzı olarak birebir benzerlik arzetmediği değerlendirilmektedir.

ŞEMDİNLİ
1- 05/08/2005 günü saat: 00:20 sıralarında Şemdinli İlce Jandarma Komutanlığı

misafirhanesinin önünde meydana gelen patlamada 5 Jandarma personelinin şehit olduğu, 1
jandarma erinin yaralandığı, el yapımı, zaman ayarlı parça ve basınç etkili bombada, anahtar
sistemi olarak elektronik masa saatinin, parça tesiri yapması için döküm parçası veva bazı
askeri mühimmatların dökümden mamul olanlarının bombanın gücünü artırmak, parça tesiri
yapmak ve bombayı yönlendirmek için kullanıldığı, beyaz renkli plastik bidonda saklanıp
sıkıştırıldı^, taşımak için beyaz renkli poşet kullanıldığı, patlayıcı maddenin muhteviyatının
ve failin belli olmadığı.

2- 01/09/2005 günü Şemdinli'de "1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ" kutlamaları
sırasında çadırlara 10 metre mesafede olan odunların altından saat 10:20 sıralarında şiddetli
bir patlama meydana geldiği, 13 kişinin hafif yaralandığı, içeriğinde amonvum nitrat ve TNT
kullanılan el yapımı bombanın patlatıldığı. failin belli olmadığı.

3- 07.10.2005 günü saat 05:00 sıralarında Şemdinli'de Bayraklı Döviz A.Ş. adma
kayıtlı minibüsün altında bir patlamanın olduğu. Rus tipi parça ve basınç tesirli el bombası
kullanıldığı, failin belli olmadığı.

4- 28/10/2005 günü saat:23.00 sıralarında Şemdinli İlçesi Emniyet Müdürlüğü binası
makam odası hizasında muhtemelen menşei belli olmayan parça tesirli bir bomba kullanıldığı,
failin belli olmadığı.

5- 01.11.2005 günü saat 23:15 sıralarında Şemdinli Jandarma Gazinosunun arkasında
park halinde bulunan 65 AU 223 plaka sayılı yeşil renkli Tofaş Şahin marka otoya daha
önceden yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu 67 ev ve iş yerinin
tamamen kullanılamaz hale geldiği, olayda toplam; (6) Askeri Personel, (3) Polis Memuru,
(16) Sivil Vatandaş yaralandığı, olayla ilgisi olduğu düşünülen Abdulcebar SALAR isimli
kişinin tutuklandığı, Cuma BİRCAN isimli şahıs hakkında da yakalama emri çıkarıldığı,
olayda menşei belli olmayan basınç etkili ve parça tesirli, gücü ve etkisi yüksek bir
bombanın kullanılmış olabileceği, eylemin PKK terör örgütü tarafından üstlenildiği.

Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamalarda bir zaman birliği görülmediği,
patlamaların farklı saatlerde gerçekleştiği,

05.08.2005 ve 01.11.2005 tarihli patlamaları örgütün üstlendiği,
Diğer üç patlamanın ise bomba türü ve patlama zamanının paralellik arzetmediği

görülmektedir.

Genel olarak Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen 18
patlamadan 09.11.2005 günü Umut Kitabevine atılan bomba olayı hariç diğer 17
olaydan; (3) adedini terör örgütünün üstlendiği, (12) adedinin failinin henüz tespit
olunamadığı, birisi terör örgütünce üstlenilen (3) olayla ilgili (4) şüpheli kişinin tutuklu
bulunduğu, (1) kişi hakkında da yakalama karan bulunduğu, olaylarda (7) asker şehit
olup, toplam (44) kişinin yaralandığı tespit edilmiştir.
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Komisvonumuzca değişik tarihlerde bilgisine başvurulan şahısların bölgede meydana
gelen bombalama olayları ile ilgili olarak görüşleri özetle su şekilde olmuştur;

Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan AK Parti
Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERPİ:

"9 Kasımda meydana gelen olayın sadece bir bombalama, bir terör olayı olarak
görülmemesi gerektiğini, altındaki örgüt veya rant bağlantılarının detaylarının
incelenebileceğini, İtirafçı adlı bir kitapta Ali KAYA'nın daha önce de önemli roller
üstlendiğinin yazıldığını ve buna ilişkin Diyarbakır Gazetesinde özel yayınlar yapıldığım,
daha önceki bombalama olaylarının da ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini, bu bombalama
olaylarının her birinin bir bütünün parçalan olduğu kanaati edindiğini, bu bombalama
olaylarının hiç birinin failinin belli olmadığım"

Komlsynnunmzun 13.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan CHP
Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ:

"Daha öncede bölgede benzer patlamalar olması, faillerinin bulunamaması ve
bulunanların da serbest bırakılması hususunun halkta tedirginliğe neden olduğunu, olay
öncesi bir tarihte olan bir patlama da İSO kg bomba kullanıldığını, olayın meydana geldiği
lojmanların hadise öncesinde boşaltılması ve patlama mahallinde ölüm olmamasının
kuşkulara neden olduğunu, yöre halkı tarafından bu bombalama hadiselerinin halkın PKK'ya
maddi destek sağlamasının önlenmesine yönelik olarak yapıldığı iddiasının olduğunu, silah
zoruyla yardıma zorlanan vatandaşın suçlu olamayacağını, 9 Kasımda olduğu gibi PKK'ya
yardım edenleri tespit için yapılan bu tür kanıt elde etme faaliyetlerinin polis ve jandarma
tarafından kötüye kullanıldığım,"

Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan ANAP
Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAS :

"Bölgedeki olayların 1995 yılında da görüldüğünü ancak 2000 yılına kadar devam
eden çalışmalar neticesi özellikle de bölücü örgüt elebaşısının yakalanmasıyla olayların
durma aşamasına geldiğini, ancak 1 Mart tezkeresinin geçmemesini takiben bölgenin yeniden
terör yuvası haline geldiğini, olayların yeterince araştırılmadığını, faillerinin
bulunamamasının huzursuzluğa neden olduğunu, eve dönüş yasasıyla cezaevinden çıkan
kişilerin yeniden terör örgütüne iştirak ettiğini"

Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
Milletvekili Fehmi OZTUNC;

"Hakkâri gibi küçük bir yerde bu kadar çok patlama olmasının millet devlet arasında
şüpheler doğurduğunu,Bolgedeki en büyük patlamanın 1 Kasım 2005 de Şemdinli'de bir
aracın patlamasıyla 67 dükkanın yok olduğu patlama olduğunu, bu patlama esnasında
televizyonda Fenerbahçe-Schalke maçının yayınlandığını, ne tesadüfse o gece askeri
gazinonun boşaltılarak maçın başka yerde seyredilmesi talimatı verildiğini ve hatta askeri bir
yetkilinin kendilerine -ben o gece askeri burada yatırmadım- dediğini, böyle bir istihbarat
alınıp da gereğinin yapılmamasının kafalarda soru işareti doğurduğunu,yöredeki bombalama
olaylarının çok karışık olduğunu ve faillerinin yakalanamamasının bölge halkının kafasını
karıştırdığını,"

Komisyonumuzun 21.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
Milletvekili Mustafa ZEYDAN:

"1 Kasım'daki patlamalardaki ev boşaltmalarının sıkça görülen bir hadise olduğunu,
ama akabinde 9 Kasım'da meydana gelen eylemle birlikte halkın arasında eylemlerin devletçe
yapıldığı şeklinde bir kanaat hasıl olduğunu, aynca iki astsubayın yakalanmasından sonra
tutuklanmamalarının da soru işaretlerine neden olduğunu, olayda patlatılan bombayla,
arabanın arkasında ele geçen bombaların aynı nitelikte olduğunu, aynca terör örgütü ve
güvenlik güçlerince kullanılan mühimmatın benzer olması sebebiyle bu yolla sağlıklı bir
sonuca yanlamayacağını,
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Veysel ATEŞ'in her şeyi yapabilecek nitelikte bir insan olduğunu, devletin bu bölgede
istihbarat faaliyetleri bağlamında bu tip kişileri kullandığını ancak her şeye rağmen bu kişiler
vasıtasıyla infaz uygulamalarının devlet ciddiyetine uygun olmadığını,

Bölgedeki karışıklığın yalnız bölücü terör örgütünden kaynaklanmadığım, bölgenin
dünya çapındaki güç odaklarınca takip edildiğini, vuku bulan olaylarla halkla devletin karşı
karşıya getirilmek istendiğini,Olaylann halkın üzerinde infiale neden olmasının sebebinin
faillerinin bulunamaması olduğunu, bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili yalnız bir
kişinin yakalandığım ve olayları aydınlatacak bir delil bulunamadığım,"

Komisyonumuzun 2L12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
Milletvekili Esat CANAN:

"...Olayın gece yerine gündüz meydana gelmesi ve zanlıların yakalanması konusunda
kendi değerlendirmesine göre itirafçı denilen şahıs ile o iki astsubayın bağlantıları olduğunu
ve o gün o saatte oraya o eylemi gerçekleştirmek üzere geldikleri kanaatinde olduğunu,
arabanın bagajında o dükkana ait krokinin ve kırmızı işaretin bulunmasının kendisine bunları
düşündürdüğünü,

Şemdinli'de 1 Kasım'da askeri gazinonun çok yakınında patlayan İSO kiloluk bomba
olayında gazinoda kimsenin olmaması ve bombanın bulunduğu araçtan şüphelenilmemesinde
ise olaydan sonra Şemndinli'ye giderek olay yerini incelediğini ve vatandaşlarla konuştuğunu,
oradaki insanların yüzde doksanının bunu devletin içinde bir örgütün gerçekleştirdiğini
düşündüğünü,

Hakkâri ilinde 2005 yılında huzuru bozan bombalama patlama olaylarının başladığını,
burada PKK'nın böyle bir girişimde bulunması karşısında devletin içinde bir birimin de aynı
şekilde karşılık verdiğini, bu süre zarfında (6)'sı Şemdinli'de, (4)'ü il merkezinde (8)'i de
Yüksekova'da olmak üzere (18) bombalama olayı meydana geldiğini,

Baharın ilk aylarında PKK'nın yaptığı eylemlere karşı devlet içinde olan bazı suç
örgütlerinin intikam olsun diye hükümet konağı, emniyet müdürlükleri önünde, ana caddede
bildiriler dağıtıldığını, Bu bildirileri alınca kendisinin Yüksekova kaymakamına
gittiğim, halkla polisin bir dayanışma ve güven ortamı içinde hareket ettiğim ancak Jitem
denilen bu kesimden birilerinin bu ortamı bozmak için böyle bir gayret içinde olduklarım,
halkın da bu bildirileri polisin hazırladığına inanmadığım,

Bu olayı bir rant paylaşımı olarak değerlendirmediğini, bölgede emniyetin halka daha
yalan davrandığım, askerin ise daha farklı bir anlayışla baktığını, "Benim şehidime sadece
ben sahip çıkıyorum, halk da dahil kimse sahip çıkmıyor, Emniyet de bu potansiyel suçlu
gördüğümüz insanlarla bir hoşgörü ortamında ve çarşıda beraber geziyor." dediğini, örneğin
yüzbin nüfuslu Yüksekova ilçesinde askere hafta sonu çarşı yasağı konduğunu, bunlardan bir
şey alınmasın dendiğini, sebebinin de geçen yıl esnafın kepenk kapatması olayına karşı tugay
komutanının böyle bir tavrından kaynaklandığım,

En son Ramazan Bayramında da kaymakamın düzenlemiş olduğu törene hiçbir askeri
temsilcinin katılmadığını, bunun da çok üzücü olduğunu, kendisinin aşiretinde PKK'ya karşı
mücadele veren 500 silahlı kişinin korucu olarak görev yapağım, bu sene sekiz yalanının
şehit olduğunu, Kim olursa olsun hukuk dışı eylemlerin PKK'nın ekmeğine yağ sürdüğünü,
örneğin Seferi YILMAZ'ın bağlantılarının olduğunun söylendiğini, eğer bu doğruysa tespit
edilip cezalandırılması gerektiğini, tespit edilemiyorsa hukuk devletinde bununla ilgili
yapılacak başka bir şey bulunmadığım,

Şemdinli'de dört aylık sürede aylık ortalama 4,5 bombalama olması ancak son olayda
faillerin yakalanması olayından sonra geçen sürede hiçbir olay ve bombalama
yaşanmadığmı,Olayda bomba atılan pasajdaki dükkanın pasajın en son noktasında olduğunu
ve çok fazla da kitapçı dükkanını andırmadığını, kendisinin de bu dükkanı olaydan sonra ilk
kez gördüğünü, dışarıdan ilk kez gelen birisi için kroki ihtiyacının olduğunu,

Bu olayın lokal olmayıp daha geniş bir organizasyon olduğuna inandığını, iki
astsubayın bu şekilde bir işe cesaret edebileceklerine inanmadığını, zaten olayın oluşundan
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sonra Kara Kuvvetleri Komutanının "o iyi çocuktur" demesi ve sonra kurumun hemen avukat
tutup, avukatı helikopterle Şemdinli'ye taşımasının sahip çıkma gibi bir durum yarattığım,

Bütün bunların halkta hayal kırıklığı yarattığım, bu iki astsubayın ileride beraat
edeceğine inandığım, bunlara savunmaları için iki gün tanındığını, dosyada delil olmadığım,
delil yaratılmadığını,Roj TV veya başka bir kanalın oradan hemen görüntü yayınladığına dair
bir tespitinin bulunmadığım, öğrendiğine göre cep telefonuyla bazı görüntüler çekildiğini, bu
görüntülerin Roj TV'ye gitmiş olabileceğini, zaten Ali KAYA'nın ilk yakalandığında "Ben
Jandarmadanım" yerine "Ben Emniyettenim" dediğini, bunu da halk ile emniyeti karşı karşıya
getirmeye yönelik bir çaba olarak gördüğünü,"

Komisyonumuzun 28.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Tokat
Valisi Erdofean GÜRBÜZ:

"Görev süresi içerisinde terör örgütünün ateşkes yaptıklarını beyan etmelerine karşın
buna riayet etmediğini, iki kez heyet olarak mayınla karşılaştıklarım, 1 Kasım'da 100 kiloluk
bir TNT patlayıcısının kullanıldığı bir patlama olduğunu ve bu bombalama akabinde İçişleri
Bakanıyla birlikte bayramın birinci günü olan 2 Kasım'da halkla bayramlaştıklannı,
patlamadan zarar gören vatandaşlara 200 milyarlık bir ön ödeme yapılması talimatı verildiği,
PKK'nm bu gelişmelerden rahatsız olduğunu,

PKK'nın Yüksekova ve Şemdinli'de iş yapan kişileri haraca bağladığım, ancak
halktan bu hususta bir şikayet gelmediğini, 1990'lardan farklı olarak haracın zenginlerden
alındığım, tehdit edilen kişilere yardımcı olmak istediklerini ancak bu kişilerden bir şikayet
almadıklarını;

İlçede 1 Kasım olayının olduğu gün alman emir gereği toplu maç ve eğlencenin
yasaklandığı, ayrıca S Ağustos'taki bombalama hadisesinde S askerin şehit olmasının da bu
husustaki tedbirlerin arttırılmasına neden olduğu, bölgede olağanüstü hal kalktıktan sonra
artık istihbarat faaliyetlerinin diğer illerde yapıldığı gibi yapılmaya başlandığım, destek
kontrol noktalarının kullanılmadığını ve her aracın aranmadığım, aramanın ancak kuvvetli
şüpheye binaen olabileceğini, 1 Kasım olayları neticesinde de zaten S kişilik bir heyetin ilçede
emniyet personeli, teçhizat durumunu araştırmak için geldiğini,

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in 1 Kasım patlamaları üzerine bölgede
görevlendirildikleri, Sefer YILMAZ'ın yapılan dinlemeler neticesinde bölücü örgütten Murat
KARAYILAN ile temas ettiğinin istihbaratının alındığı, bölgenin hassasiyet nedeniyle
Jandarmayla polis arasında operasyonlar için bilgilendirmenin çoğu tamamen telefon ve
telsizle şifreli olarak yapıldığım,

Bölgede 9 Kasım'dan sonra hiç patlama olmamasının nedeni hakkında da, Kendisine
bölücü örgütün iki ay bölgede suskunluk karan aldığı şeklinde istihbarat geldiğim, bölücü
örgütün halkla karşı karşıya gelmek istemediğini,

Komisyonumuzun 28.12.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Karabük
Ovacık Kaymakamı Mustafa Cihan FESLİHAN:

"Şemdinli ilçesinde 13-14 ay görev yaptığını son 6 ayda 11 patlama meydana
geldiğini, bunlardan beşinin Jandarma, altısının Emniyet sorumluluk alanında gerçekleştiği
olaylarda 11 askerin şehit olduğu, pek çoğunun da yaralandığı, 1 Kasım olaylarında 6 asker, 3
polis memurumuzun ve 16 vatandaşın yaralandığı ve patlama sonrasında büyük çaplı maddi
hasar meydana geldiğini hasarzedelere Başbakanlıkça 200 milyarlık bir ödenek ayrıldığını,

9 Kasım günü olay yerine giderken halkla aralarındaki olumlu diyaloga
güvendiklerim, gerek resmi gerek dini bayramlarda halkla bir arada olduklarım, Ramazan
süresince her gün farklı hanelerde iftarlarını yaptıklarım, Sosyal Yardımlaşma Vakfi
aracılığıyla halka eğitim, sağlık yardımı sağladıklarım, Halkla iyi ilişkilerden örgütün rahatsız
olduğunu, 1 Kasım patlamalarında kimsenin bulunması hususunun S Ağustos'ta meydana
gelen ve S askerimizin şehit olmasına neden olan patlamalar nedeniyle önlemler alındığım ve
bu doğrultuda Fenerbahçe Schalke maçının toplu izlenilmesine izin verilmediğini"

Komisyonumuzun 05.01.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Emnivet
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Genel MfidûrlfiSfi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Avhan FALAKALI;
"Bölgeye göreve gitmeden, oradaki olayların bir istatistiğim aldığım, bazı bombalama

olaylarının yerli yerine oturtulamadığmı, mesela 1 Eylül tarihinde Şemdinli'de meydana gelen
bombalama olayında o gün Dünya Barış Günü kutlamaları yapıldığını,. DEHAP'lı 100-150
kişilik bir vatandaş grubunun 1 Eylül Dünya Banş Gününde halay çektiklerini, saat 10-10,5
civarında gündüz gözüyle bir bomba patladığını, bu olayın bir yere oturtulamadığmı, terör
örgütünün kendisine sempati duyan bir kitlenin üzerine bomba atmasının anlaşılabilir
olmadığını, bu istikamette dört beş hadise daha bulunduğunu, 2 Eylül tarihinde Yüksekova
ilçesinde meydana gelen olayda otobüsün altına bomba konulduğunu, otobüsün Van Erciş
Seyahat Firmasına ait bir otobüs olduğunu, otobüsün Abdullah Öcalan'ın Bursa'da
cezaevinde tecrit edildiği iddiasını protesto etmek için Gemlik İlçesine gittiğini ve bu araçta
patlayan bombanın da bir yere oturtulamadığını,

Yüksekova'da Ferzande Yılmaz isimli şahsa ait lokantaya bomba atıldığım, şahsın iki
oğlunun da kırsalda PKK içerisinde faaliyet gösterdiğinin söylendiğini, bu patlamanın da
zihinlerde soru işaretlerine yol açtığını,

Yüksekova'da yine Zağros İş Merkezinde meydana gelen patlamalar için ise İş
Merkezinin sahibinin örgüte maddî yardımda bulunduğunun ve uyuşturucu ticareti ile
ilgilendiğinin ifade edildiğini, bu bombalama hadisesinin de soru işaretlerine neden olduğunu,

1 Kasım eyleminin 150 kilo TNT veya plastik patlayıcı kullanıldığı miktarın
fazlalığından dolayı bu olayın özellikle terör örgütünce yapıldığım düşündüğünü"

Komisyonumuzun 17.01.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
Diyarbakır Milletvekili Cavit TORUN;

"Konuyu bireysel bir eylem olarak görmediğini, Jandarma Astsubayların ferdi olarak
böylesine bir eylemi gerçekleştirmesinin akla uygun olmadığını, özellikle olay mahallinde bir
itirafçının bulunması ve ele geçen dokümanların organize bir eylemi çağrıştırdığını,
Diyarbakır'da avukatlığı sırasında pek çok itirafçı ile konuşma imkanı bulduğunu, itirafçıların
bölücü örgüt namına çalışmış fakat daha sonra pişmanlık duyarak devlete yardım etmek
istediklerini beyan etmiş kişiler olduğunu, bölgede bu insanlar için iftiracı isminin
kullanıldığım, bu kişilerin ikametgahlarında değil de emniyet ya da askeriyenin belirlediği
yerlerde kaldıklarını, bu kişilerin müteaddit defalar mahkemelere bölücü örgüt hakkında
bilgiler verdiğini, olayda da askerler ve itirafçının bir arada olmasının akıllara organizasyon
olma ihtimalini getirdiğini"

Komisyonumuzun 02.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine basvurdu&u Emniyet
İstihbarat Daire Başkam Sabri UZUN;

" Bölgede olanları yerel bir disiplinsizlik olarak gördüğünü, İstihbarat Daire
Başkanlığının, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesine göre ülke genelinde
istihbarat yapma yetkisinin olduğunu, mıntıka sınırlamasının olmadığını, iş yakalama
operasyonuna geldiğinde, o mıntıkadan sorumlu olan kimse onlara bilgi vermek suretiyle
ilgili birimle beraber koordine kurulduğunu, istihbarat operasyonuyla yakalama operasyonunu
karıştırmamak gerektiğini, istihbarat operasyonunu dairelerinin yaptığını, yakalama
operasyonunu ilgili birimlerin yaptığını, orada sadece müşahit olarak bulunduklarını,

Seferi Yılmaz diye dükkânına patlayıcı atılan şahısın, İstihbarat Daire Başkanlığının
hedefi olmadığını, Hakkâri istihbaratın da hedefi olmadığını, ilçede örgüt yanlısı olanların da
bu olanlardan tedirgin olduğunu, korucu olan insanların da tedirgin olduğunu, örgüt yanlısı
olan kişi, örgütün ne zaman, nerede, ne zaman, ne yapacağını hissedeceğini, hatta korucu
dediğimiz insanların da bunu hissedeceğini, burada yerel bir kültür oluştuğunu, bu kültür
gereği, bunu herkesin bileceğini, aynca, bu bölgenin kaçakçılık bölgesi olduğunu, kaçakçılık
bölgesinde herkesin bir avukat olduğunu ve yöresel kültürün, bunları bu duruma getirdiğini,
yani, suçun ne zaman, nerede olacağını hissedeceklerini, Ama, Şemdinli'de insanların
hissedemediklerini, Şüpheli bir durum olduğunu, hangi saat, nerede, ne olacağı onların
bildiğini, oysa olanların onların hissettiği kültürden olmadığını,
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Terör örgütü ile yerel halkın arasındaki irtibatı sağlayan milislerin hangi gün, hangi
saatte, hangi olayın olacağını bildiklerini, Bu durumda, Yüksekova'da veya Şemdinli'de
olacak olayları, bu milis denilen örgüt ile halk arasındaki irtibatı sağlayan insanların
bilemediğini, bilemeyince, herkesin tedirgin olduğunu, bir de akrabalık boyutu olduğunu,
örgütün milisi olanla örgütle ilgisi olmayan akrabaların bir bağım olduğunu, bununda araya
giren unsur olduğunu, dolayısıyla bu bilinmezliğin bilhassa Şemdinli'deki insanları çok
tedirgin ettiğini, zaten bu tedirginlikten dolayı da burayı incelemeye aldıklarını,

Bir tedirginliğin var olduğunu, bu burada oturan insanlara meçhul gelebileceğini ama
oradaki insanların bu milisler vasıtasıyla kırsaldan bilgi aldıklarını, bilinmeyen, örgüt iradesi
dışında olmayan olayların var olduğunu, bazı olayları örgütün üstlendiğini, internette ve
Mezepotamya Haber Ajansında üstlenildiğini, bazı olayları örgütün üstlenmediğini, eylem
halka zarar vermişse yani beklenen boyutu aşmışsa veya örgütün amaçladığını aşmışsa,
örgütün bunu üstlenmediğini çünkü halktan hasım sahibi olmak istemediğini, dolayısıyla,
üstlenilmeyen olayların istisnai olduğunu, ama, burada iki olayın örgütçe üstlenildiğini, diğer
15 tane olayı üstlenmediğini, başka birisinin burada eylem yaptığını, bununda kendilerini
şüpheye götüren şey olduğunu,

Bir şahsın 1 Kasım olayı için örgütle ilişki kurduğunu ve bu olayı üstlenmeyin, halk
bundan zarar gördü dediğini tespit ettiklerini, halk zarar gördüğü için bununda normal
olduğunu, ama halktan insanlar zarar görmemiş ve örgütte bunu üstlenmemişse o zaman,
burada şüpheli durum olduğunu, yani başka bir gücün bu anormalliği yaptığını,

Olaylarla ilgili istihbarat yetersizliği ile ilgili olarak, hırsız evin içinde olursa kilidin
işe yaramayacağını, kilidin bozulduğu, burada örgüt disiplini dışında eylemler olduğunu,

Kuşadası 'nda, bir minibüste, dolmuşta bomba patlama olayını örgütün üstlenmediğini,
halktan insanlar beklenenin dışında zarar gördüğü için örgüt bunu üstlenmediğini, ama
örgütün de üstlenmediği ve örgüt anlayışına uymayan eylemler olursa bunun meçhul bir şey
olduğunu,

Dünya Barış Gününde çadıra bomba atılmasının anormal olduğunu Dünya Barış Günü
için veya Dünya Kadınlar Gününde kendi insanının toplandığı yere patlayıcı atamayacağım,

Van Erciş Otobüsünün alana bomba konulması ile ilgili olarak, bu şahıslara İmralı'ya
gidecek otobüsü vermeyeceksiniz diye tehdit telefonu geldiğini,

Huzur Et Lokantası sahibinin 2 çocuğunun örgütte olduğu dolayısıyla burasının da
bombalanması bir yere oturtamadığını,

Olayların analizinde rütbe işine bir bakmak gerektiğini rütbe işlerine bir bakılırsa
oradan biraz daha açıklayıcı bir durum çıkacağını sandığını,

Ankara'nın bu disiplinsizliğin hiçbir yerinde olmadığını, tarih vermek gerekirse 30
Ağustos 2004'ten bu tarafa olmadığım, Jandarma Genel Komutanın göreve geliş tarihinden
sonra bu tür çeteleşme görmediğini, hissetmediğini,"

Komisyonumuzun 31.01.2006 gfinlfl toplantısında ifadesine başvurulan Şemdinli
ilce Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN:

"Şemdinli'de istihbarat birimi olmadığını, kendsine Hakkâri merkezli istihbarat
birimlerinin de, kendilerine yönlendirici, sonuca götürebilecek hiçbir bilgi akışı
sağlanmadığını, görgü şahidi olmadığını, 1 Eylüldeki patlamanın tam çadırın dibinde
olduğunu, DEHAP ilçe teşkilatının cadın korumak amacıyla 6 tane nöbetçileri
olduğunu,ifadelerinde"biz bir şey görmedik." dediklerini, tamamen DEHAP'hlann içinde
bulunduğu bir alanda kimsenin bir şey görmediğini,

1 Kasımdaki büyük patlamanın hedefinin güvenlik güçleri olduğunu, Bölgede 9
Kasımdan sonra bombalama olmaması ile ilgili olarak; terör örgütünün güzel bir malzeme
bulduğunu, arabanın arkasındaki bombalan ve silahlan dahi almadıklannı,Yani, kendilerince,
sözde birtakım şeylerin ispatını yapmaya çalıştıklarını, kendilerim haklı, mazlum, mağdur
durumda gördüklerini, bunu en sonuna kadar kullanacaklarını,
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1 Kasımdaki bombalamada olay yeri şehrin meydanı olduğu için vatandaşlara park
yasağı getirmediklerini, orasının hemen hemen arabasına binen herkesin geçtiği bir yolun
olduğunu, orasının trafiğe kapatıldığı vakit şehir trafiğinin zora gireceği, esnafında aracım
oraya park ettiği için müdahaleci olmadıklarını, halkın çoğunu tanıdıkları için ilçe giriş ve
çıkışlarında sıkı bir kontrol olmadığını, kontrollerin halka eziyet gibi geldiğini,"

KomisYonuzun 07.02*2006 tarihli toplantısında ifadesine başvurulan Hakkâri
MİT Bölge Müdürü Cengiz Şişman;

" Kasımdaki patlamada örgüt yandaşları ve örgüte sempati duyanların, olay yerinde
bulunan jandarma unsurlarını gördüğü için, bunu kullanarak devlet yaptı diye tablo
çizdiklerim, 9 Kasımdan sonra da sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştiğini, yani küçük mini
isyanların olduğunu, buraya gelene kadar, herhangi bir şu yaptı veya bu yaptı konusunda bir
bilgilerinin olmadığını, net bir bilgilerinin hiçbir zaman olmadığını, olay olduktan sonra da
olmadan önce de bilgilerinin olmadığım, şu veya bu şekilde kimin yaptığı konusunda hiçbir
bilgi sahibi olmadıklarını, Seferi Yılmazla ilgili bir çalışmalarının olmadığını,meydana gelen
olaylarla ilgili olarak nasıl meydana geldiğine dair bir araştırma yapmaya veya bir soruşturma
yapmaya, yetkilerinin olmadığım bu yüzden olaylardan sonra bir araştırma yapmadıklarını,
İldeki Güvenlik Kuvvetleri Yöneticileri ve mülki amirlerle hiçbir konuda sıkıntı
yaşamadıklarım, istihbarat paylaşımı konusunda sıkıntı olmadığını, Şemdinli'deki
vatandaşların genelde sakin huylu olduklarını, bu olayların neden burada olduğunun tahlilini
yapmakta zorlandıklarını,"

Komisyonumuzun 14.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Emniyet
Genel Müdürü Gökhan AYDINER:

" PKK terör örgütünün esasında isminden de anlaşılacağı üzere, bir sosyalist örgüt
olduğunu takat dikkat çeken bir husus olarak hiçbir zaman sosyalist söylemi ön plana
çıkarmadığım, hep etnik milliyetçi söylemleri ön plana çıkardığım, böylece etnik ayırımcılığı
politika olarak benimsediğini, zaman zaman sosyalist yapının gereği, dine karşı birtakım
hareketler olduğunda da bunu engellemeye çalıştığım, sonradan, daha da etkili olabilmek için,
mesela imamlar birliğini oluşturduğunu, bütün terör örgütleri gibi onun da, her türlü değeri
istismar ettiğini, terör örgütlerinde ne değer yargısı ne de sınır aranabileceğini, orada ne
lazımsa en şer işleri yapabileceklerini, mücadeledeki zorluğunda burada olduğunu terör
örgütünde herhangi bir kural olmadığını ama mücadele eden güvenlik güçlerinin hepsinin
belirli kuralların içerisinde hareket etmek mecburiyetinde olduklarını,

Bölücü terörün kendi içerisindeki kongrelerinde de çeşit çeşit evrelerinin olduğunu,
Bu evreler içerisinde, 1992-1993 yıllarının terörün pik yaptığı dönemler olduğu, karakol
baskınlarının 300-400 kişilik gruplarla Irak'tan gelip içerilere girme hadiselerinin olduğunu,
aynı zamanda da bölücü terörün aşın silahlı gücünün de yok olduğu donem olduğunu, halkın
hiçbir zaman bölücü terörün istediği desteği vermediğini, korku nedeniyle yanında
göründüğünü, Destek verenlerin az da olsa geçmişte olduğu gibi bugün de olduğunu,

Terör örgütlerini ayakta tutan çok önemli 4 faktör olduğunu bunlardan bir tanesinin
eylemlilik olduğunu, eylem varsa terörün var olduğunu, terörde hep şiddet boyutunun olmak
durumunda olduğunu, bir diğer noktanın propaganda olsun diye en kötü cinayeti bile
propaganda diye üslendiklerini, propagandasız yaşayamadıklarını, çünkü propagandanın bir
noktada onların halkı baskı, şiddet, korkuyla yıldırıp istediğini yapar hale getirmesinde en
önemli araç olduğunu, bir diğer önemli hususun terör örgütlerinin hep organize suç
örgütleriyle, yani uyuşturucusuyla, silah kaçakçısıyla, insan kaçakçısıyla hep iç içe âdeta
birbirleriyle kan bağlan olduklan, birbirleriyle beslendikleri bazen uyuşturucu çetesi işinde
olduklarını, bunun pek çok örneği olduğunu, en önemli hususlardan bir tanesinin de terör
örgütlerinin daima dıştan destek aldığı sürece ayakta kaldıkları bunun son derece önemli
olduğu, bu dört önemli nitelik varsa ayakta kaldıklarım, dış destek kesildiği andan itibaren,
kısa süre içerisinde terör örgütlerinin eylem yapamaz hale geleceklerini, Kuzey Irak'taki
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boşluktan istifade ederek orada yapılanmasının orada bulunmasının dış desteğin bir yansıması
olduğunu,

Terör örgütünün askerî kanadının imhasıyla ve terör örgütü liderinin 1999'da
yakalanmasıyla da geriye doğru inişe başladığını, yurt dışına büyük bir kısmının çekildiğini
ve orada yeniden yapılanmayı ve siyasallaşma amacıyla dış bağlantılarını güçlendirerek
hareketlerini götürmeye çalıştıklarını, şahinler grubu dedikleri grubun yeniden I Haziran
2004'ten itibaren sözde ateşkesi kaldırarak eylem boyutunda bir hızlanmaya gittiklerini,
burada, sayısal artışın yanında niteliksel bir farklılığında olduğunu, bombalama, bomba
tuzaklama, mayın tuzaklama, silahlı saldın olaylarının sayısında daha fazla artış meydana
geldiğini, 1 Kasım ve öncesinde Hakkâri'de, arabaların altına bomba koyup güvenlik
güçlerimizden şehit etmeler olduğunu, Yüksekova'da aynı şekilde pek çok olay olduğunu
hem sayıdaki artış hem eylem sayısındaki artış hem de eylemin şiddet boyutundaki artışın
dikkat çekici olduğunu, örgütün kullandıkları plastik patlayıcıların hepsinin Irak'tan geldiğini,
Irak'ta devlet yapısı yok olunca, kuzeydeki hâkimiyet kalmayınca bunların âdeta piyasaya
düştüğünü,

Hakkâri'de toplumu birden bire harekete geçiren olayların son dönemdeki olaylar
olduğunu, bunların provokasyon olduğunu, terör örgütlerinin bazı yaptıkları şeyler eğer ters
tepmişse sahip çıkmadıklarım, 1 Kasım olaylarını bu yüzden örgütün sahiplenmediğini, bu
olaylardan en çok kim faydalandıysa faillerinin onlar yani terör örgütü mensuplarının
olduğunu, o yöredeki olanlara bakıldığında daha önce terör örgütünün aldığı kararlar
çerçevesinde işi yoğunlaştırmak, şiddet boyutunu artırmak, sivil itaatsizlik boyutunun yavaş
yavaş sivil başkaldırıya doğru işi götürme niyeti olduğunun görüldüğünü, yaşanan olayların
adliyeye intikal ettiğini hukuk dışına çıkan herhangi bir güvenlik kuvveti biriminin olduğuna
inanmadığım,"

Komisyonumuzun 22.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
İl Jandarma Komutanı J. Kur. Alb. Erhan KUBAT ifadesinde:

" PKK terör örgütünün Haziran 2004'ten itibaren sözde ateşkesinden vazgeçtiğini,
gübrelerle, şekerlerle yaptığı patlayıcı maddeleri geliştirdiğindik başlarda tüp, havan
mermilerim kullanmaya başladığını, daha sonraları ise tamamen yüksek patlayıcı, askeri
birimlerin kullandığı A-4, C-4'lerle ve uzaktan kumandalı, kontrollü mayınlarla, bombalama,
mayınlama eylemleri yapmaya başladığını, özellikle 2005 yazı ile birlikte bölgede emniyet ve
jandarma bölgelerinde yoğun patlamalar yaşanmaya başlandığını, sorumluluk bölgelerinde 1
Ocaktan itibaren (21) tanesi patlama, (16) tanesi bulma şeklinde (37) patlayıcı olayının
meydana geldiğini, bu patlamaları çözmek maksadıyla, istihbari çalışmalar yapüklannı,zaman
zaman müşterek olarak çalıştıkları emniyet ve istihbarat birimleriyle ortak çalışmalar
yaptıklarını, 5271 sayılı CMUK ve 5397 sayılı Bazı Kanunların Değişikliğine Dair Kanunlar
gereğince dinlemeler yaptıklarım, Bu dinlemelerde patlamaları örgütün yaptığına dair
konuşmaları tespit ettiklerini ve buna ilişkin delilleri ilgili adli birimlere teslim ettiklerim,
özellikle yaptıkları açık bir istihbaratta örgütün iki mensubunun kendi aralarındaki
konuşmalarında 5 Ağustos'ta 5 Askerimizin şehit olduğu Şemdinli'deki patlamayı
kendilerinin yaptıklarım üslendiklerini tespit ettiklerini,

Yine Şemdinli'de çöplük bölgesinde 3 askerin şehit olduğu patlamayı örgütün
üstlendiğini, 1 Kasımda meydana gelen büyük patlama sonrasında açık kaynak olarak örgüt
elemanlarının patlama olayım Bölücübaşına uygulanan tecrite ve daha önce yapılan
operasyonlarda Güvenlik Kuvvetlerimizce öldürülen Doğan ve Azat adlı teröristler anısına
yaptıklarını ifade ettiklerini tespit ettiklerini, vatandaşların zarar görmesiyle bundan
etkilendiklerini ve olayı saklama yoluna gittiklerini, bu eylemlerin emrini Şehit Britan Taburu
Komutanı Demhat kod adlı Diyarbakır doğumlu teröristin verdiğini.şahsın şu anda örgütten
kaçtığı ve K.Irak'ta Selahaddin Şehrinde bulunduğunu verdiği eylemlerin planlanmasından da
Hakurki'de özel öz savunma güçlerinden Malazgirt doğumlu Agiri kod adlı teröristin
yönlendirdiğini, Şehir merkezinde meydana gelen patlama olaylarıyla ilgili vergi adı altında
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para toplama faaliyetlerini Suriyeli Halil kodun liderliğini yaptığı ve grup içerisinde öz
savunma birliği olarak adlandırılan 5-6 kişilik grubun organize ettiğini, ellerinde bu yönde
delil olduğunu ve bunu adliyeye sunduklarını,

Hakkâri merkezde evine bomba konan Hasan ÖZTUNÇ'tan, terör örgütünün yüklü
miktarda para istendiğini ancak kabul etmediğini, onun için korkutma nedeniyle bomba
attıklarım, Mehmet Baş isimli şahsın da vergi vermeyi kabul etmediğinden aracına bomba
konduğunu, Hacı Özdemir adlı şahsın para pazarlığı yaparak kendilerini oyalamaya
çalıştığından aracına eylem yapıldığı şeklinde bilgileri olduğunu, yakalanan terörist
ifadelerinde de bu hususlara değinildiğini, yani örgütün vergilendirme adı altında bölgeden
haraç topladığını, haraç vermeyenlere karşı bombalama dahil her türlü eylemin yapıldığını,
Bölgede yaşanan patlamaların tamamının faillerinin PKK terör örgütü olduğunu, örgütün
acımasızlığı karşısında vatandaşın bu konularda ifade vermeye yanaşmadıklarım,

Jandarma Genel Komutanlığının istihbarat yetkisini 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci ve
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun da Ek 7 nci maddesinden aldıklarını, Buna göre, tüm
yurt sathında istihbarat yapma yetkilerinin olduğunu, ancak istihbaratın operasyon yetkisinin
olmadığını, istihbaratın doğası gereği sınırını çizmenin zor olduğunu, 9 Kasım patlamasının
meydana geldiği Umut Kitabevi sahibi Seferi Yümaz'ı Van Üçüncü Ağır Ceza
Mahkemesinden aldıkları dinleme karan çerçevesinde dinlediklerini, patlamalardan sonra
oluşan durumdan en çok örgütün faydalandığını, Yüksekova'da 3 vatandaşın cenazesinde
bomba atmakla görevlendirilen bir şahsın ifadesinde de belirttiği gibi kafaları karıştıracak her
olayın alanda PKK Terör örgütünün olduğunu, 9 Kasımdan sonra Veysel Ateş'in ailesine
bütün patlamaları üstlenmesi için DEHAP'hlarca baskı yapıldığını tespit ettiklerini,"

Komlsyonmm»*un 22.02.2005 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
İl Jandarma Komntanufa İstihbarat Şube Mfidûrfi Bnb. SeferRESULOĞLlTT

" Veysel ATEŞ'in 2004 yılı ağustos ayından itibaren kayıtlı haber elemanları
olduğunu, Şemdinli ilçesine 3 girişin olduğunu, bombaların ilçeye sokulmasını tam olarak
önleyecek tedbirlerin coğrafya nedeniyle zor olduğunu, bölgede meydana gelen bütün
patlamaların, bütün eylemlerin örgüt tararından gerçekleştirildiğini, her hafta MİT, Tugay
Komutanlığı, Jandarma, Emniyet görevlileri ile haftalık toplantılar yaptıklarını, daha önceleri
bunların kayıt altına alınmadığını, patlama olaylarından sonra bunları kayıt altına almaya
başladıklarını,"

22.02.2005 tarihli topl»ntnMwıi» bilgisine başvurulan Radikaly
Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat YETKİN:

"Ayın I Tinde, Çankaya Köşkünde, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, gazete yöneticisi olarak davetli olduğunu, bütün,
devletin yüksek yöneticileri de orada davetli bulunduğunu, bu törenin sona ermesinden sonra,
Çankaya Köşkünde bir küçük resepsiyon verildiğini, kuvvet komutanları ve Genelkurmay
Başkanın da orada bulunduğunu,

Kendisi ve birkaç gazeteci arkadaşının, Jandarma Genel Komutam Sayın Fevzi
Türkeri'nin yanına giderek, işte, yakalananlar yada tutulanların üzerinden jandarma kimliği
çıktığım, bunun ne anlama geldiğini sorduklarım,

Onun da "-Soruşturma sonuçlanana kadar yorumda bulunmayacağım. Bu bir lokal
olaydır. Güvenlik güçlerinin mücadele gücünü düşürmemek lazım." diyerek yakalanan
kişilerin üzerinde jandarma belgeleri çıkmış olması konusuna da girmek istemediğini, "-Bunu
Kara Kuvvetlerine sorun" diye bilgi verdiğini,kendilerinin üzerinden jandarma kimliği
çıktığını, O'nun da Kara Kuvvetlerine sorun diye üstelemiş olduğunu, biraz ileride, yine aynı
salonun içinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Yaşar Büyükanıt'ın yanına gittiklerini ve "-
Efendim, böyle böyle bir şey oldu, biz de Sayın Türkeri'ye sorduk, o da dedi ki, Kara
Kuvvetlerine sorun, biz de size soruyoruz" dediklerini, Sayın Büyükanıt'ın ise "Ben
bilmiyorum." dedikten sonra sorularında böyle bir şeyin bulunmaması, hiç aklımıza gelen bir
şey olmamasına rağmen, "-Gazetelerde resmi çıkan astsubay benim yanımda görev yaptı.
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Çelik operasyonunda -bu, Kuzey Irak'a yapılan çok büyük bir operasyondu, 97 yılıydı
zannediyorum- Peşmergeler bizimle işbirliği yaparken yanımdaydı. Çok iyi Kürtçe konuşur,
suç işleyecek biri olduğunu sanmıyorum; ama, soruşturmada meydana çıkar." şeklinde
beyanda bulunduğunu, Sayın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök yanına da gittiklerini ve ona
da bu soruyu sorduklarını, O'nun ise: "-Olaylara anında müdahale edildi. Van'daki asayiş
komutanı hemen Şemdinli'ye gitti. Biz, idarî soruşturma yürütüyoruz; ayrıca, adlî soruşturma
yürüyor. Ben personelimi ne suçlarım ne korurum. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim,
yargıya güveniyoruz." dediğini, Dolayısıyla, orada bulunmalarının, o toplantıda olmalarının
büyük bir şans olduğunu,

Yaşar Büyükanıt'ın bunu ne amaçla söylendiğini gerçekten bilmediğini çünkü,
akıllarında böyle bir soru olmadığım,

Fevzi Türkeri'nin "-Bunu Kara Kuvvetlerine sorun" demesinin nedenini bilmediğini
ama belki de, bunu, bu sorunun doğru olarak yöneltileceği şahıs hem oranın valisi
olabileceğini hem de oranın esas bütün komutanlığının bağlı olduğu -Van'da galiba merkezi-
bölgedeki asayiş komutanlığı olduğunu, çünkü, kendi içlerini bilemediklerini Türk Silahlı
Kuvvetlerinin belki kendi içinde, o anda farklı bir görevlendirme yapmış olabileceğini,
şahısların jandarma kimliği taşımasına karşın, belki, başka bir şekilde görevli olabileceklerini,
O konuda bir bilgi eksikliği olduğunu,"

Komisyonumuzun 22.02.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Şemdinli
Cumhuriyet Başsavcısı Harun AYİK;

"Bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini
kendisinin bu aşamada bir şey söylemesinin mümkün olmadığını,"

Komisyonumuzun 22.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
Emniyet Müdürü Yasar AĞDERE:

"2004 yılı içerisinde PKK terör örgütünün Hakkâri'de 5 tanesi bombalı saldırı, 4
tanesi de silahlı saldırı toplam 9 saldırısının olduğunu, 2005 yılında daha çok bombalama türü
eylemlere yöneldiğini,bu türde il genelinde Haziran ayından bu yana 18 patlama meydana
geldiğini,

Patlamaların tamamının faillerinin PKK terör örgütü olduğunu, Şaibeli gibi görülen
olayları örgütün bilinçli yaptığım, hem kendi yandaşlarının, mensuplarının kafasını karıştırmak
hem güvenlik kuvvetlerinin kafasını karıştırmak için bu tür eylemleri yaptığını, son eylem
tarzı olarak halkı kışkırtmak, güvenlik kuvvetlerine karşı ayaklandırmak, sivil itaatsizlik
şeklinde eylem planlan olduğunu,"

Komisyonumuzun 22.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKİNKILIC:

"1 Kasım patlamalarının örgüt işi olduğuna inandığım, bu yönde istihbarı bilgilerinin
olduğunu,

Yüksekova'daki Huzur Lokantasında meydana gelen patlama olaymda lokanta
sahibinin kardeşlerinin örgütün kırsal kadrosunda, yani dağ kadrosunda olduğuna ilişkin arşiv
bilgileri olduğunu bunun örgüt tararından yapılamayacağını düşündüğünü,

1 Eylülde Şemdinli'deki Dünya Barış Günü etkinliklerindeki patlamanın yine örgütün
genel tarzına uymadığını,

Yine Yüksekova'da Zagros İş Merkezi patlamalarını örgütün stratejisine
uyduramadıklarım,

Van Erciş Firmasının Gemlik'e gidecek olan heyete otobüs tahsis etmediğinden
dolayı örgütçe cezalandırıldığım düşündüğünü"

Komisyonumuzun 22.02.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil BAĞCI:

"1984 Eruh Şemdinli baskınının yasadışı örgütün yıldönümü olduğunu, AB süreci,
Amerika Birleşik Devletlerinin PKK'yı terörist ilan etmesinin, devletimizin aldığı bazı
adımların örgütü zor durumda bıraktığını, terörist başının yakalanması ile başsız kalan örgüt
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içerisinde hizipleşmeler başladığını, kendilerinin varlığını ispat etmek için de Örgütün 2005
yılında riski daha az plastik patlayıcı türüne döndüğünü, 9 Kasımdaki Kitabevi olayının
yargı safhasında olduğundan bir şey söylemesinin mümkün olmadığım,"

Komisyonumuzun 01.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Şemdinli
İlce Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ: '

"Sözde ateşkesten sonra ilk eylemin 13 Mayısta Şemdinli'de olduğunu, arazinin
dağlık ve engebelik olmasından istifadeyle her zaman geçişe de müsait bir bölge olduğunu,
Bölgede özellikle Tekel, gıda, akaryakıt, çay, şeker v.s kaçakçılığının yaygın olduğunu,
örgütün kaçakçılık olaylarından haraç aldığım, Şemdinli'de meydana gelen eylemlerin lider
konumundaki 3 kişinin sorumluluğunda gerçekleştiğini, tüm bu olayların failinin PKK
olduğunu, 9 Kasımda kitapevindeki patlamada isimleri ön plana çıkan Astsubayların Seferi
Yılmaz'a Yurtdışından gelecek şüpheli bir paketi takip için orada olduklarını,"

Komisyonumuzun 01.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
MİT Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin ŞENER:

"Kendilerinin bilgi toplama faaliyeti olduğunu, değerlendirme yapmanın ayn bir
uzmanlık alanını ilgiIendirdiğini,MİT'in değerlendirme uzmanlarının yerinin de Ankara'daki
karargâhı olduğunu, olaylarla ilgili bilgi ve duyumunun olmadığını, 9 Kasım patlamasının
mağduru Seferi Yılmaz'a yönelik herhangi bir çalışmalarının olmadığım,"

Komisyonumuzun 01.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Hakkâri
Belediye Başkanı Metin TEKÇE:

"1984 yılından beri süregelen terör olaylarından Hakkâri'nin coğrafik yapısı ve iki
ülkeye sınır olmasından dolayı en fazla etkilenen kentlerden biri olduğu, 1999 yılında ilan
edilen sözde ateşkesle birlikte bölgede huzur ortamının doğduğunu ve bu durumun 2004
yılına kadar devam ettiğini,

Bölgede güçlü olan ağalık, aşiretçilik gibi feodal yapının çatışma ortamım
körüklediğini, koruculuk sisteminin yöreye zarar verdiğini, milli gelirin Türkiye ortalamasının
oldukça altında 600 Dolar seviyesinde olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarında memurluk ve
işçilik dışında bir istihdam sahasının olmadığını, eğitim ve sağlıkta ülkenin en geri ili
olduğunu, İl nüfusunun 60.000 lere yükselmesi ile tepkilerde sayıca ve yoğunlukça fazlalıklar
olduğunu,

Halkların özellikle düşmanlığını isteyen ve özellikle kan üzerinden de beslenen bazı
güçlerin, son iki yılda tekrar ortaya çıktıklarım, gerek iç ve gerekse dış destekli olsun son iki
yılda tekrar çatışmah bir ortamının yaratılmaya çalışıldığı,

Hakkâri'nin son 6 yılda bölgedeki en huzurlu kent olduğunu, bunu istemeyen ya da
hazmedemeyen insanların son 2 yılda Hakkâri'de ortaya çıktığmı,dış güçler dediğinin şu
anda Irak üzerinde, Ortadoğu üzerinde, bu toprakların zenginliğini, yeraltı kaynaklarım, ele
geçirmek isteyen ülkeler olduğunu,

Türkiye'nin kendi sorunlarını iç boyutuyla, kendi yasaları, kendi hükümetleri ve kendi
siyasî partileriyle çözebileceği inancını taşıdığım, sonuçta, Türkiye'nin hiçbir zaman huzurlu
bir ortama kavuşmasını istemeyen güçlerin var olduğunu, bunların koruculuk, feodal yapı gibi
içsel sebeplerle dış etkenler olduğunu,

Bölgede yaşanan depremden sonra halkın yapılan yardımların azlığından dolayı
devlete küstüğünü ve her fırsatta protesto ettiğini, 2004 yılından sonra yoğunlaşan
çatışmalardan sonra güvenlik güçlerinin halka karşı tavırlarının sertleştiğini,

iç sorunlarım çözmüş ve Ortadoğu'ya hakim Türkiye'yi dış güçlerin istemeyeceğini,
uyum yasaları çerçevesinde Avrupa Birliğine girişi isteyenler olduğu gibi istemeyenlerinde
olduğunu, bunların da işi olabileceğini, sonuçta bunu istemeyenlerin, Türkiye'de huzuru ve
banşı istemeyen güçler olduğunu,

9 -Kasımda yapılan eylemin belli bir emir komuta zinciri altında yapılan bir eylem
olduğunu,"
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Komisyonumuzun 01.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan SemdinU
Belediye Başkanı Hursit TEKİN:

" Bölgede son 5-6 yıldır var olan huzur ortamının bu yaz ki patlamalarla bozulduğunu,
patlamaların sebebi ve failleri hakkında bir bilgisi olmadığını"

Kopıioyftnu muzun 01.03.2006 tarihlî toplantısında bilgisine başvurulan
Yüksekova Belediye Başkanı M. Salih YILDIZ;

" Ülkemizin demokrasiye geçiş sürecine engel olan faktörlerin, özellikle 2002
seçimlerinden sonra, gerek AK Parti hükümetinin Avrupa Birliği yolundaki mesajları ve
gerek CHP'nin muhalefetteki söylemleriyle, Avrupa Birliği süreci için halkta doğan umudun,
Türkiye'yi, batısıyla doğusuyla, hiç kimsenin fark gözetmeksizin, Türkiye'de, Türkiye
vatandaşlığı kavramı altında, rengi, dili, kültürü ne olursa olsun, bir arada insanca
yaşayacağının, bu umutların çok güçlendiği bir ortamda, Sayın Başbakanın Diyarbakır'a
gezisiyle, kanayan yaraya parmak basmasıyla, Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü
konusunda umut verirken birdenbire bölgede eskiyi aratmayacak şekilde faili meçhuller
sürecinin başladığını,

Hakkâri bölgesinde art arda patlamalar yaşandığını, buların yöre halkını
kaygılandırdığını, umutsuzluğa ittiğini, patlamaların yöntemi, şekli, sivil topluma yönelik
biçimi ve yer yer dağıtılan bildirilerde yöre halkına küfür ve hakaret içeren ifadeleri
değerlendirdiklerinde birilerinin düğmeye bastığını düşündüklerini,

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışmalarının yoğun geçtiği sırada biz bu hükümete
Cumhurbaşkanı seçimini yaptırmayız diyen mantığın, Avrupa Birliği yolundaki gelişmelerden
rahatsız olan kesimlerin, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünden rahatsız olan
kesimlerin -CHP'yi tenzih ederek- bu hükümetin iktidarından rahatsız olanların, coğrafî
konumu ve K.lrakla akrabalık ilişkilerinden dolayı Hakkâri Bölgesini seçtiklerini,

Özelikle Yüksekova'da meydana gelen patlamaların tamamının Şemdinli ve Hakkâri
merkezdeki patlamaların Örgüt tararından üstlenilmeyenleri yukarıda anlattığı karanlık
güçlerce yapıldığına inandığını"

Komisyonumuzun 08.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan MİT
Operasyon Başkanı Ahmet ŞAHİN:

"Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen olaylar çerçevesinde 1
Haziran 2005 tarihinden 3 Mart'a kadar yürütülen istihbarat çalışmalarına ilişkin olarak;
Hakkâri ünitesince ilgili icra makamlarına (488) yazılı, ivediliğine binaen (19) şifahî bilgi
aktarımında bulunulduğunu, bölgede meydana gelen olaylardan; olayların failleri konusunda
kesin bir bilgileri olmamakla beraber, örgütün ajan olduğundan şüphelendikleri Hacı Demir
isimli geçici köy korucusunun aracına bomba koyduklarını, Mehmet Baş isimli şahsın da para
vermeyi kabul etmemesi nedeniyle aracını patlattıklarını ve iki astsubayın şehit edildiğini,
keza, Hasan Öztunç'dan yüklü miktarda para istendiğini; ancak, vermeyi kabul etmediği için
evine korkutmak amacıyla bomba attıklarını, Hacı Özdemir isimli şahsın da örgüt
mensuplarıyla para pazarlığı yaparak kendilerini oyalamaya çalıştığından aracına eylem
yaptıklarını, yörenin çok özel bir yöre olduğunu, narkotikten kaynaklanan rant olayı
olduğunu, meydana gelmiş olan eylemlerdeki 4 tanenin 3 tanesinde öznenin para olduğu
düşündüklerini,"

Komisyonumuzun 08.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan MİT
İstihbarat Daire Başkanı Afet GÜNEŞ:

"Bölgede meydana gelen olayları çok da yadırganır nitelikte bulmadıklarını, global
olarak bakıldığında, Şemdinli, Yüksekova, yani, bölgenin genel hatlarıyla hassas bir alan
olduğunu, geçmişten bu yana, gerek tarihî boyutuyla, coğrafî boyutuyla, ekonomik, sosyal,
sosyokültürel boyutlarıyla her türlü dinamiğe açık olduğunu, Bölgede meydana gelen olayların
bölgedeki diğer illerden farklılık göstermediğini, hali hazırda terör örgütünün, bölgede Botan
ve Zagros adı altında iki yapılanma içerisinde olduğunu, takribi 1000 civarında silahlı güce
sahip olduğunu, terör örgütü mensuplarının burada bulunurken mutlak eylem yapma hedefi
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içerisinde olduklarını, keza bölgenin İran-Irak açısından köprü görevi gören bir alan olduğunu,
PKK'dan önce de sonra da hassas bölge olduğunu, geçmişte KDP ve KYP bağlantılı pek çok
aşiret bağının olduğunu, günümüzde de bu mirasın üzerine PKK'nın gelip oturduğunu,
buradaki her türlü ranttan, imkânlardan, İran-Irak bağlantılarından ve vazgeçilmez bir alan
olarak buradan istifade ettiğini, global olarak bakıldığında bu alanda olabilecek her türlü
eylemin normal kırsal eylemleriyle bağlantılı olduğunu, benzer eylemin bölgedeki diğer illerde
de olabileceğini, kullanılan malzemeler itibariyle benzeyen eylemler olduğunu, ama mutlak
surette her birinin tek tek faili şudur demenin zor olduğunu, MiT'in değerlendirmelerinin daha
çok stratejik boyutta, neyin nerede olabileceği, ne tür tehditlerin gelişebileceği, bunun hangi
bölgelerde odaklanacağı şeklinde olduğunu, yapılanmalarım sahaya göre, keşif istihbaratı elde
etmek üzere kurmadıklarım, çalışma biçimlerinin stratejik düzeyde bilgi derlemek olduğunu,
aksi takdirde, jandarma veya emniyet kadar bir güçle bölgede bulunmaları gerektiğini,
patlamalardan önce alınmış bir istihbaratlarının olmadığım, günümüzde terörün gelmiş olduğu
çizgiye dikkatle bakıldığında kurumsal olarak genel tehdidi ortaya koyduklarını, bir tehdidin
varlığının altım çizebildiklerini, ama yer göstererek şu şekilde bir patlama olacak tarzında bir
istihbarat vermelerinin mümkün olmadığını,"

Komisyonumuzun 08.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
Yüksekova eski Kaymakamı Mustafa OZTAS:

"2004 Yılında ilk terör olayının 23 Mayısta akşam saat 21.30 civarında, Yüksekova-
Şemdinli karayolunda Şemdinli çıkışında, polis noktasına terörist saldırısı olduğunu, (3) polis
memurunun yaralandığım, sözde ateşkesin bitimiyle bölgede yoğun olaylar yaşanmaya
başlandığını, örgütün bölgede varlığını göstermek için eylemlerini arttırdığım, kaçakçılık,
özellikle kâr marjı yüksek olan uyuşturucu kaçakçılığı terörün finans kaynaklarının en
önemlilerinden olduğunu, olayların terör örgütünce yapıldığım düşündüğünü"

Komisyonumuzun 14.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
Yüksekova İlce Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Erhan AR1KAN:

"Bölgede özellikle 2004 yılı yazından itibaren terör olaylarında bir atış yaşanmaya
başlandığım, bölgede yaşanan olayların faillerinin PKK terör örgütü olduğunu, tüm olayların
bölgede huzuru istemeyen ve halka ben buradayım mesajı vermek isteyen terör örgütünce
yapıldığım,"

Komisyonumuzun 14.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
Yüksekova İlce Emniyet Müdürü Ergin İSLER:

'Terör örgütünce sözde ateşkesin 2004 yılı Haziran ayı itibariyle tek taraflı olarak
kaldırılacağını ilan edilmesinden sonra, Yüksekova İlçesinin İrak ve iran'a şuur olması
nedeniyle ilçede yaşanan olayların yoğunluk kazandığını, ilçelerinde meydana gelen patlama
olaylarından Askerlik Şubesi nöbet kulübesi yanma bomba konması olayının aydınlatıldığını,
olayın örgüt mensuplarınca yapıldığını, diğer patlama olaylarının sebepleri ve failleri
konusunda ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ,ancak olayların örgüt stratejisine uyduğunu,"

Komisyonumuzun 14.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
Yüksekova İlce Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amiri S. MURAT KARA;

"Bölgede meydana gelen olayların örgütçe, oradaki insanlar üzerinde korku salmak,
üstünlüğünü göstermek amacıyla yapıldığını, bölgede meydana gelen olayların örgüt işi
olduğunu,"

Komisyonumuzun 14.03.2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan
İstihbarat Gmp Amirf Baskomlscr ORHAN COŞKUN;

"Bölgede son dönemde meydana gelen olayların bir çoğunun örgütçe yapılmakla
beraber bazılarının örgüt stratejisine uymadığım, Huzur Et Lokantası, Zagros iş Merkezi
bombalamalarım bir yere oturtamadıklarını,"

İfade etmişlerdir;
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Sonuç olarak; .̂
Komisyonumuzca bilgisine başvurulanlardan; Emniyet İstihbarat Daire Başkanı

Sabri UZUN, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Ayhan
FALAKALI, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ benzer ifadelerinde;

Bölgede meydana gelen bombalama olaylarının genel sebebi ile ilgili olarak;
Bazı olayları örgütün kendi stratejileri doğrultusunda yaptıklarını, bazılarının ise oluş

sebeplerini tam bir yere oturtamadıklarını,

Olayların failleri ile ilgili olarak;
-1 Eylül 2005 günü Şemdinli'de Dünya Barış Günü kutlamalarında meydana gelen

bombalama olayını,
-2 Eylül 2005 günü Yüksekova ilçesinde Van Erciş Seyahat Firmasına ait bir otobüse

Bomba konulması olayım,
-Yüksekova'da Ferzande Yılmaz isimli şahsa ait Huzur Et Lokantasına bomba

atılması olayını,
-Yüksekova'da yine Zağros İş Merkezinde meydana gelen patlamaları, bir yere

oturtamadıklarını,
Yukarıda sayılan eylemlerin şu ana kadar ki örgüt stratejisine uymadığını,
-1 Kasım 2005 eyleminde 150 kilo TNT veya plastik patlayıcı kullanılması ve

miktarın fazlalığından dolayı bu olayın ve Bölgedeki diğer olayların PKK Terör örgütünce
yapıldığını düşündüklerini,

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun, AK
Parti Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ, Eskişehir Milletvekili Cevdet
SELVİ,Hakkâri Milletvekili Fehmi ÖZTUNÇ; Hakkâri Milletvekili Mustafa ZEYDAN,
Malatya Milletvekili Süleyman S ARI BAŞ; benzer ifadelerinde özetle;

Olayların genel sebebi ile ilgili olarak;
Bölgedeki karışıklığın yalnız bölücü terör örgütünden kaynaklanmadığını, bölgenin

dünya çapındaki güç odaklarınca takip edildiğini, vuku bulan olaylarla halkla devletin karşı
karşıya getirilmek istendiğini,

Olayın failleri ile ilgili olarak;
Konuyu bireysel bir eylem olarak görmediklerini, Jandarma Astsubayların ferdi olarak

böylesine bir eylemi gerçekleştirmesinin akla uygun olmadığını, özellikle olay mahallinde bir
itirafçının bulunması ve ele geçen dokümanların organize bir eylemi çağrıştırdığım, bölgede
meydana gelen patlamaların bir bütünün parçaları olduklarını, olayın faillerinin karışık
olduğunu,

Hakkâri Milletvekili Esat CANAN;

Olayların genel sebebi ile ilgili olarak;
Hakkâri ilinde 2005 yılında huzuru bozan bombalama patlama olayları başladığını,

burada PKK'nın böyle bir girişimde bulunması karşısında devletin içinde bir birimin de aynı
şekilde karşılık verdiğini, Huzur ortamından rahatsız olan, Devletle halkı karşı karşıya
getirmek isteyen güçlerin bu eylemleri yaptığım,
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Olayın Failleri ile ilgili olarak;
Olayın gece yerine gündüz meydana gelmesi ve zanlıların yakalanması konusunda

kendi değerlendirmesine göre itirafçı denilen şahıs ile o iki astsubayın bağlantılarının
olduğunu, 9 Kasım günü oraya eylemi gerçekleştirmek üzere geldikleri kanaatinde olduğunu,
arabanın bagajında o dükkana ait krokinin ve kırmızı işaretin bulunmasının kendisine bunları
düşündürdüğünü,

Şemdinli'de 1 Kasım'da askeri gazinonun çok yakınında patlayan 150 kiloluk bomba
olayında gazinoda kimsenin olmaması ve bombanın bulunduğu araçtan
şüphelenilmemesinden dolayı bölge insanı gibi bunu devletin içinde bir örgütçe
gerçekleştirildiğini düşündüğünü,

Hakkâri ilinde 2005 yılında huzuru bozan bombalama patlama olayları başladığım,
burada PKK'nın böyle bir girişimde bulunması karşısında devletin içinde bir birimin de aynı
şekilde karşılık verdiğini, bu olayın lokal olmayıp daha geniş bir organizasyon olduğuna
inandığım, iki astsubayın bu şekilde bir işe cesaret edebileceklerine inanmadığım,

Tokat Valisi Erdoğan GÜRBÜZ ve Eski Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihan
FESLİHAN,Yüksekova eski Kaymakamı Mustafa ÖZTAŞ;

Olayların genel sebebi ile ilgili olarak;
Bölgedeki huzur ortamından PKK'nın rahatsız olduğunu, Ateşkesle birlikte

eylemlerini hızlandırdıklarını, bölgeyi haraca bağladıklarını, vermeyenlere karşı tavır
aldıklarını,

Olayın failleri İle ilgili olarak;
Olayların faillerinin PKK Terör Örgütü olduğunu,

Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, Hakkâri İli İl Jandarma Komutanı J.
Kur. Alb Erhan Kubat, Hakkâri İl Emniyet Müdürü Yaşar Ağdere, Hakkâri Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Halil Bağa, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Bnb. Sefer Resuloğlu ; Şemdinli İlçe Emniyet
Müdürü Tacettin ASLAN, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ,
Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı
Binbaşı M. Erhan ARKAN, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amiri
Başkomiser S. Murat KARA» benzer ifadelerinde;

Olayların genel sebebi ile ilgili olarak;
PKK terör örgütünün Haziran 2004'ten itibaren sözde ateşkesinden vazgeçtiğini,

Bölgedeki huzur ortamından örgütün rahatsız olduğunu, örgütün varlığım devam ettirmek için
şiddet dolu eylemlere yöneldiğini, halka korku salarak ben buradayım mesajı verdiğini,
örgütün vergilendirme adı altında bölgeden haraç topladığım, haraç vermeyenlere karşı
bombalama dahil her türlü eylemin yapıldığını, ayrıca şüpheli eylemlerle devletle halkı karşı
karşıya getirmek istediklerini,

Olayın Failleri İle ilgili olarak;
Bütün eylemlerin örgüt stratejisine uyduğunu, sivil halktan zarar görenler olunca

örgütün bunları üstlenmediğim ancak, tüm olayların failinin PKK Terör Örgütü olduğunu,

MİT Operasyon Başkanı Ahmet ŞAHİN; MİT İstihbarat Daire Başkanı Afet
GÜNEŞ,Hakkâri MİT Bölge Müdürü Cengiz Şişman ve Hakkâri MİT Bölge Müdür
Yardımcısı Seyfettin Şener;
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Olayların genel sebepleri ve failleri ile ilgili olarak;
MiT'in değerlendirmelerinin daha çok stratejik boyutta olduğunu, ne tür tehditlerin

gelişebileceği, bunun hangi bölgelerde odaklanacağı şeklinde çalışma yaptıklarını,
yapılanmalarını keşif istihbaratı elde etmek üzere kurmadıklarım, çalışma biçimlerinin
stratejik düzeyde bilgi derlemek olduğunu, aksi takdirde, jandarma veya emniyet kadar bir
güçle bölgede bulunmaları gerektiğini, bölgede meydana gelen patlama olaylarının failleri ve
sebepleri konusunda olaylar öncesinde ve sonrasında bilgilerinin olmadığını, 9 Kasım
patlamalarının mağduru Seferi Yılmaz'la ilgili bir çalışmalarının olmadığını,

İfade etmişlerdir.

Yüksekova İlçesi Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı Ahmet GÜVEN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde alınan ifadesinde, Şemdinli ve Yüksekova
İlçelerinde son altı ayda meydana gelen bombalama olaylarında kullanılan ve ifadesinin
alındığı tarih itibariyle henüz kriminal laboratuar sonuçları alınmayan, bazı bombalar
konusunda şu bilgilere yer vermektedir;

"Bomba patlamasının akabinde olay yerinde yaptığımız incelemede, elde ettiğimiz
bulguların karşılaştırılması ile bombaların benzerliklerini ortaya koymamız mümkündür.
Anahtar sistemi birbirinden farklı olsa bile kullanılan diğer malzemelerin benzerlikleri bize
patlamalar arasında gruplandırma yapmak için yeterli ipucu verebilmektedir. Ben izahımı
yaparken Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri ayn ayn değil her iki ilçe için benzerlikleri birlikte
değerlendirmeye çalışacağım bir başka deyişle olayları değerlendirirken yukanda çizdiğim
kendi sorumluluk sahamı esas alacağım.

29.07.2005 tarihinde Yüksekova İlçesi Milli Eğitim Lojmanlan önünde patlayan
zaman ayarlı parça ve basınç etkili bomba;

02.09.2005 tarihli saat : 01.05 te Van Erciş İtimat firmasına ait otobüste patlayan
zaman ayarlı parça ve basınç etkili bomba;

Yukanda saydığım iki farklı yerde patlayan bomba siyah poşet kullanılmak suretiyle
ve zaman ayarlı olarak 1.5 voltluk pille çalışan plastik saatlerin kullanılması nedeniyle
benzerlik arzetmektedir. Parça tesiri konusunda bir küçük farklılık bulunmaktadır. Bu
farklılıkta Milli Eğitim lojmanlan civannda patlayan bombada parça tesiri bombanın iç
düzeneğinde mevcut olmayıp, içine konulduğu çöp varilinin basınç etkisiyle parça tesiri
olarak katkı sağlamasına karşın, otobüs altına yerleştirilen bombanın bizzat kendisinde parça
tesiri gösterebilecek malzeme mevcuttur.

15.09.2005 tarihinde Zagros iş merkezinin 4. katında patlayan anahtar sistemini tespit
edemediğimiz el yapımı basınç etkili bomba;

02.10.2005 tarihinde saat : 22.00 de Yüksekova İlçesi İkiz binalar arkası çöp
bidonunda patlayan el yapımı anahtar sistemim tespit edemediğimiz basınç etkili bomba;

02.10.2005 tarihinde saat : 22.20 de Yüksekova İlçesi İkiz binalar arkası çöp
bidonunda patlayan el yapımı anahtar sistemini tespit edemediğimiz basınç etkili bomba;

20.10.2005 tarihinde saat : 04.30 da Yüksekova İlçesi Huzur lokantası önünde
patlayan el yapımı anahtar sistemi tespit edilemeyen basınç etkili bomba;

Yukanda saydığım 4 patlamada olay yerinde yaptığımız incelemelerde, patlama
çukuru ve etrafında yaptığımız detaylı tetkikte anahtar sistemine dair ve parça etkisini
sağlayacak herhangi bir maddeye rastlamamız nedeniyle bunlann birbirine benzer olduğu
kanaatine vardım.

31.08.2005 tarihinde saat : 22.55 sıralarında Yüksekova İlçesi Akarsu iş merkezi
zemin katında patlayan el yapımı maytap fitili ateşlemeli basınç etkili bomba;

01.09.2005 tarihinde saat : 10.20 sıralarında Şemdinli ilçesinde 1 Eylül barış cadın
civannda patlayan el yapımı iki adet maytap fitil ateşlemeli parça tesirli basmç etkili bomba;

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 2 3 2 -

Yukanda saydığım iki yardeki 3 patlamanın birbirinden farkı parça tesiri konusunda
oluşmakla birlikte anahtar sistemlerinin aynı olması nedeniyle benzerlik arz etmektedir:

05.08.2005 tarihinde saat : 00.20 sıralarında Şemdinli İlçesi Üçe Jandarma
Komutanlığı önünde patlayan ve 5 askerimizin şehit olması ile sonuçlanan el yapımı zaman
ayarlı parça ve basınç etkili bomba;

24.10.2005 tarihinde saat : 23.30 sıralarında Yüksekova Askerlik Şubesi Başkanlığı
nöbetçi kulübesi dibinde patlayan el yapımı anahtar sistemi tespit edilemeyen parça ve basınç
etkili bomba;

28.10.2005 tarihinde saat: 23.05 sıralarında Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde
patlayan el yapımı, anahtar sistemi tespit edilemeyen, parça ve basınç etkili bomba;

Yukarıdaki üç patlamadan yalnızca Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde
patlayan bombaya ilişkin elimizde ekspertiz raporu bulunmaktadır. Diğer iki bombalamaya
ilişkin olarak henüz ekspertiz raporları gelmemiştir. Dolayısıyla etüdünde kullanılan
patlayıcının cinsine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Buna karşın her üçünde parça
tesirli sistem kullanılmış olması önemli bir benzerlik noktasıdır. Burada önemli olan her üç
patlamada da parça tesiri veren metallerin yapı olarak birbirine benzerliğidir. Öte yandan
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki patlamanın zaman ayarlı olduğu
kanaatindeyiz. Diğer iki patlamaya ilişkin olarak her ne kadar anahtar sistemim tespit
edememişsek te esas itibariyle bu iki bomba fitil ateşlemeli bir sistem kullanılarak olamaz.
Zira her ikisi de nöbet kulübeleri civarında patlamıştır. Fitil ateşlemeli bomba düzeneğinde
fitili ateşleyen kişinin nöbetçilerin önünde bu işi yapabilmesi akla uygun düşmemektedir.
Elimizde bu iki bomba için kalan seçenekler uzaktan kumandalı ya da zaman ayarlı olması
şeklindedir. Şayet uzaktan kumandalı bir sistem kullanılmış ise uzaktan kumanda
mekanizması cep telefonu kullanılmasına daha müsait görülmektedir. Zira telsiz komutalı
düzeneklerde telsiz parçalan patlama mahallinde mutlaka bulunabilmektedir. Ancak telefon
düzeneklerde telefonun plastik malzemeden yapılmış olması, patlamada ortaya çıkan yüksek
ısı ve patlamanın güçlü olması nedeniyle malzeme bulunamayabilmektedir. Şayet patlama
zaman ayarlı ise bu kez kullanılan zaman ayan düzeneğinin piyasada kolaylıkla bulunan
plastik masa saatleri olması muhtemeldir."

Komisyonumuzun, Yüksekova İlçe merkezinde; 02.09.2005 tarihinde Van Erciş
Otobüs Firmasına ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağros İş Merkezinin 3.
katında patlama, 20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 28.10.2005
tarihinde Zağros İş Merkezinin 5. katma roketli saldın ile Şemdinli İlçe merkezinde;
01.09.2005 tarihinde Dünya Barış Günü kutlamalanndaki patlama olayları
konusundaki değerlendirmeleri şöyledir;

1-Yfiksekova İlce merkezinde; 02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasma
ait araçta patlama:

02/09/2005 günü saat 01:00 sıralarında Yüksekova İlçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde park halinde bulunan Van Erciş Seyahat Firmasma ait 34 AV 2054 plaka saydı
Setra marka otobüsün sağ arka tekerleğinin alana konulan 1 adet el yapımı zaman ayarlı
basınç etkili bomba patlamış, otobüsün arka kısmında ve olay mahallinde bulunan bazı
işyerlerinde maddi hasar meydana gelmiş, olay neticesinde ölen yada yaralanan olmamıştır.

Olayın mağdurlannın davacı veya şikayetçi olup olmadıkları konusunda bir
beyanlarına rastlanmamıştır.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan, Yüksekova İlçesi Van Erciş Seyahat Firması
İşleticisi Taner BASKIN'ın bu olayı;

"Yüksekova İlçesinde 02.09.2005 günü otobüsleri altında patlamadan önce Yüksekova
DEHAP Teşkilatınca otobüslerinin Mudanya'ya gitmek üzere kiralanmak istendiğini, ancak
araç sayılarının yeterli olmaması nedeniyle kiraya vermediklerini, kiralamaya ilişkin her hangi
bir anlaşma veya protokol bulunmadığını, ancak olaydan bir iki gün önce Gevaş
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askeriyesinden olduklanm tahmin ettikleri bir şahsın otobüslerini nereye vereceklerini,
vermemelerini söylediğini, iki defa aradığını, ancak arayan kişinin telefon numarasının
telefonda görünmediğini, aynı telefon olduğunu tahmin ettiğini, anılan partiye otobüs
vermediklerini, İstanbul istikametine gidecek ilgisiz otobüsün bombalandığını, patlamaya bir
anlam veremediğini, Patlamaları devlete mal etmenin yanlış olacağını, kendilerinin
Yüksekova çetesi mağdurlarından olduğunu, olayları bireylerin yapmış olabileceğini ancak bu
hususta, kimsenin açık ve net bir şey söyleyemediğini, ailesinin 200-250 nüfusu olduğunu,
PKK'da hiçbir kimselerinin bulunmadığım, olayın araba istemelerine rağmen vermediklerini
dolayısıyla PKK tararından yapıldığı ihtimalini düşündüklerini" biçiminde anlatmaktadır.

Yüksekova İlçesinde andan firmanın sorumlusu ve Taner BASKIN'in kardeşi
Vefa BASKIN Mülkiye Müfettişlerince tanık olarak 23.11.2005 tarihinde alman
ifadesinde ise; bahse konu patlama olayını " Abim Taner BASKIN ile huzurunuzda
yaptığım telefon görüşmesinde bana bu patlamayla ilgili olarak, HADEP teşkilatının
Gemlik'e gitmek üzere abimden araç talepleri olmuş abim bu konuda 27 kişilik bir araç
planlaması yapmış fakat seyahatten bir gün önce kendisini Gevaş askeriyesinden bir
yetkili olarak tanıtan şahıs niçin HADEP'lilere otobüs tahsis ettiğimizi sormuş, abimde
şayet bu konuyu görüşmek istiyorsanız buraya gelin yazıhanemde size bilgi verebilirim,
telefonda bu işlerin konuşulmasını doğru bulmuyorum demiş, şahıs telefonu kapatmış,
bir süre sonra bir başka şahıs yine Gevaş askeriyesinden aradığını ifade ederek aynı
mevzuda sorular sormuş, abimde biz ticaret yapıyoruz kim bizden araç talep ederse
parasını ödemek kaydıyla aracı verebiliriz, bizim işimiz bu demiş. Bunun üzerine çok
nezaketli geçen görüşme sona ermiştir. Yine abimden aldığım bilgiye göre ertesi gün
HADEP yöneticileri abimden araba isteyince size tahsis ettiğimiz otobüste dün patlama
oldu size araç veremiyoruz kusura bakmayın demiştir." Şeklinde anlatmaktadır.

Belirtilen eylemin, bir yoruma göre, Abdullah Öcalan ile Gemlik İlçesine görüşe
gitmek isteyenlere araç verilmediği için PKK terör örgütü yanlılarınca yapılmış olabileceği,
tam aksine bir görüşe göre, söz konusu firmaya ait otobüsün Yüksekova İlçesi DEHAP
teşkilatınca Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecriti protesto amacıyla Gemlik'e gitmek
üzere önce kiralandığı, bunun üzerine firma sahiplerinin telefonla aranarak aracın bu amaçla
kiralanmaması yönünde uyarıldıkları, ancak bu tehdidlerine ahdınlmadığı, yine de otobüsün
kiralandığı ve bu nedenle, hareket edeceği günü saat 01.00 sıralarında otobüsün altına bomba
konulduğu ileri sürülmektedir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan, Yüksekova İlçesi Van Erciş Seyahat Firması
İşleticisi Taner BASKIN'ın belirtilen ifadesinde aynca; önce, Yüksekova DEHAP Teşkilatının
önce kendisinden araç istemediğini, takip eden ifadelerinde ise istendiğini, otobüste çarşı
merkezinde kaymakamlık duvarından belki en fazla 30-40 metre ileride patlamanın
gerçekleştiğini, gecenin o saatinde arabasının yanma iki kişinin gelebileceğini, bunun ya
devlet gücü ya da teröristler olabileceğini, atanda bomba konulan otobüsün
Kaymakamlığa 30-50 metre olduğunu, patlamaları devlete mal etmenin yanlış olduğunu,
olayları bireylerin yapmış olabileceğini, ancak bu hususta kimsenin açık ve net bir şey
söyleyemediğim, Yüksekova Belediye Başkanı ise; otobüsün o gün, Bursa Gemlik'e gidecek
insanlara pazarlandığını, otobüs firması yetkilileri ile konuşulduğunu, söz alındığım, bu söz
üzerine bu patlama olduğunu, hatta daha önceleri otobüs firmalarına sakın otobüs falan
vermeyin diye uyanlar yapıldığını, bu uyarının hem partiye, hem de insanlara söylendiğini,
söz konusu otobüs firmasının otobüsü verecekleri kararını verdiklerini, yine Vefa
BASKIN'ın Mülkiye Müfettişlerine verdiği ifadesinde "HADEP yöneticileri abimden
araba isteyince size tahsis ettiğimiz otobüste dün patlama oldu size araç veremiyoruz
kusura bakmayın" şeklindeki çelişkili beyanları,

Komisyonumuza bilgi veren Taner BASKIN'ın ifadesi sırasında rahat
olamaması, sıkıntı içinde olayı aktarmaya çahşması, otobüsün anılan gruba verilmemesi
yönünde kendisine bir askeri birimden olduğunu söyleyen kişi tarafından iki kere
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telefon edildiğini söylenmesi, Komisyonumuzun anılan olayı şüpheli olarak
nitelemesinde etkili olmuştur.

Taner BASKIN'ın, firmasından Mudanya'ya gitmek üzere herhangi bir otobüs
istenmediği, protokol imzalamadığını veya kimseden para almadığı, otobüsün kiralanması
gibi bir durumun da söz konusu olmadığı iddialarına itibar etmek gerekirse, bu durumda,
anılan eylemin, hiç istenmeyen bir otobüs nedeniyle yapıldığı gibi bir çelişkinin kabulü
lüzum eder. Hal böyle olunca, otobüsün DEHAP teşkilatınca istendiği ancak firma
yetkililerince önce verilmediği veya verilipte sonradan verilmesinden vazgeçildiği ve bu
nedenle terör örgütünce otobüsün altında bomba patlatıldığı savı temelsiz kalmaktadır. Zira,
bu halde, DEHAP teşkilatınca anılan firmadan hiç otobüs talep edilmemesi, istenmemesi,
aralarında bu anlamda hiçbir ilişki kurulmaması hususu dikkate alındığında, söz konusu
teşkilata otobüs verilmemesi nedeniyle otobüs altına bomba konulduğu görüşü de tutarsız
hale gelir.

İncelenen olayın nedeni ile ilgili belirtilmesi gerekli bir diğer ihtimal ise, anılan otobüs
talebinin değinilen firmaya yapılmış olması, bu talebin önce ilgili firmaca kabul edilmesi
ancak sonra otobüs firmasına gelen bir uyan üzerine veya bir başka nedenle, otobüs kiralama
işleminden vazgeçilmesi ve bunun üzerine PKK terör örgütünün söz konusu bombalama
eylemini gerçekleştirmiş olmasıdır.

Aktarılan bilgilerden anlaşılacağı üzere, incelenen eylemin kim veya kimler
tarafından, neden, hangi gerekçeyle, ne amaçla işlendiği konusunda şüphe duyulmasının haklı
nedenleri varit bulunmaktadır.

İncelenen olay, 02.09.2005 tarihinde meydana gelmiştir. 01.09.2005 tarihinde de
Şemdinli İlçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları sırasında bomba patlatılmıştır. Bir gün
arayla Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde DEHAP organizesinde yürütülen iki faaliyet bomba
konularak akamate uğratılmıştır. Terör örgütlerinin hiçbir kural ve değer tanımadan eylem
yapacakları olgusuna, eylemi kendisi yaptığı halde üstlenmeyerek bunu Devletin yaptığı imajı ve
dezenformasyonu uyandırmasına böylece, toplumun böyle bir yanılgıya düşmesine, Devletten
şüphe duymasına, oluşturulan bu güvensizlik ve kaotik ortamdan beslenerek halkı devletle
çatışmaya götürecek bir zemin hazırlamaya yönelik yöntemi benimseyeceğine vurgu da
yapılmaktadır. Hatta öyle ki, böylesi ortamlarda hedef alınan kitle veya şahıslar, işlenen eylem
türleri nedeniyle tam bir zihin bulanıklığına yol açılarak örgütün bu nevi bir eylem
yapamayacağı saptaması ile Devlet aygın töhmet altında bırakılır. Serhildan denilen sivil
itaatsizliğin tohumlan böylece ekilir, bazı kesimler bazı kalkışmalara böylece hazırlanır. Tüm bu
hususlar tam bir emniyetle not edilmelidir.

Her ne kadar DEHAP teşkilatının üstlendiği bu faaliyetleri önlemeye yönelik eylemlerin
terör örgütü mantığına uymadığı ifade edilsede; örgütün politikasına uyulmaması, sözde vergi
alınamaması gibi nedenlerle yandaşlarının hayatına ve malına ciddi zararlar vermeden, korkutma
ve uyan amaçlı bir eylem tarzı geliştirmesi yaşanan gerçekler arasındadır.

Ancak, her örgütün dayandığı az veya çok, kuvvetli veya zayıf bir tabanı vardır. Bu taban
ona hayatiyet sağlar. Taban üzerinde bazen şiddetli baskıda uygulanır. Son kertede bu tabanı
kaybetmek, örgütün yaşam damarının kuruduğuna işaret eder.

Olay yeri bulgulan üzerinde her hangi bir patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı,
ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saatinin daha önce bu bölgede
meydana gelen bomba olaylannda, PKK (KONGRA-GEL) terör örgütü tarafından
kullanıldığından eylemin bu örgüt tarafindan gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 31.08.2005 tarihinde yani incelenen olaydan iki
gün önce (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova ilçesine istihbarat personeli
görevlendirildiği görülmektedir. Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesinde görevlendirilme
nedenleri ve görevin mahiyeti öğrenilememiştir. Bizatihi bu görevlendirmelerden hareketle,
anılan eylemle ilişki kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken
mümkün değildir. Böyle bir ilintiyi açığa vuran bir emareye de rastlanılmamıştır.
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BelirtUen nedenlerle, Yüksekova İlçe merkezinde Van Erciş Seyahat Otobüs
Firmasına ait otobüsün altına bomba konularak patlatdması eyleminin, ilgili bolümde
belirtilen veriler değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi kişi veya kişilerce,
nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve
belgeye ulaşümamıştır.

2-15.09.2005 tarihinde ZaSros İs Merkezinin 3. katanda patlama ve 28.10.2005
tarihinde avnı is merkezinin 5. katma roketli saldırı;

a) 15/09/2005 günü Saat 21:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi üzerinde bulunan Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Sabri YURTSEVEN'e ait
Zağros İş Merkezinin üçüncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın meydana geldiği
kat ile diğer katlarda bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

Komisyonumuzca, Yüksekova İlçesinde söz konusu işyerinin sahibi Sabri
YURTSEVEN'in bilgisine başvurulmak istenmiş, belirtilen şahıs bir yakının hasta
olduğundan bahisle, Komisyonumuzun bu davetine icabet etmemiştir. Yine anılan işyerinde
meydana gelen patlama ile söz konusu binada yer kiralayan, bir dini cemaate yakınlığı olduğu
ileri sürülen Çağlayan Dershanesi arasında bir ilinti olup olmadığını belirlemek amacıyla, söz
konusu dershane yetkilerinden bilgi alınmak istenmiş, ancak ilgili dershane sorumlululan da,
Komisyonumuzun bu talebine olumlu karşılık vermemişlerdir.

İrfan SARI, Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak
ifadesinde;

"Ben 1999 yılından itibaren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini
yürütüyorum. Oda Başkanlığımıza ait idare binası Zagros İş Merkezinin 4. katındadır. Sözünü
ettiğimiz bina yakın tarihte bir kez bombalandı ve bir kez de rokettendi. Bomba
Başkanlığımızın bulunduğu katta ve hemen iş yerimizin kapışma 2 metre mesafede
patlamıştır. Patlama saati itibariyle biz oda seçimleri üzerinde çalıştığımız için işyerimizde
bulunmaktaydık. Saat 21.45 te patlayan bomba şayet o saat itibariyle bizden başka açık büro
bulunmayan 4. kat yerine başka katlarda patlamış olsa idi can zaiyatına sebep verebilirdi.
Çünkü özellikle 3. katda birkaç tane cafe faaliyette olup, o saatlerde bu yerlerde onlarca insan
bulunmakta idi. Vatandaş arasında Zagros iş merkezine yönelik bu saldırılar konusunda
özellikle güvenlik kuvvetlerinin suçlandığını ifade etmek isterim. Bu patlamaların güvenlik
kuvvetleri eliyle yapıldığına ilişkin kanaatin pekişmesinde Zagros adının menşei olan dağ ve
terör örgütünün eyalet yapılanmasında bir eyaletin adının olmasının etkili olduğunu
düşünüyorum. Bizim oda seçimlerimizin bu bombalama ile alakası olduğunu düşünüyorum.

Bana sorduğunuz Nehil isimli bir dershane kurulma teşebbüsü oldu. Bu teşebbüsün
arka planında bölgemizde Çağlayan dershanesi grubu vardı. Bu grup Fetullah hoca
cemaatinden oluşuyordu. O günlerde bu kişiler Zagros iş merkezinde bir dershane açma
teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüs sözlü mutabakat noktasına kadar vardı. Ancak DEHAP
ilçe teşkilatı bu dershanenin açılmaması için 3 kez basın açıklaması yapmak üzere şehir
merkezine gelirken Zagros iş merkezi önünde durarak esnafı ya da Zagros iş merkezi
yönetimim yuhaladılar. Bu durum bizi kaygılandırdı. Çünkü aramızda geçen görüşmelerde bu
gösterilerle dershane arasında bir bağ olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle biz iş merkezinin
sahipleriyle görüştük ve dershanenin kurulmasına izin vermemelerini istirham ettik. Çünkü
muhtemelen dershane açılmasından sonra bazı kanun dışı hadiselerin çıkabileceğini
değerlendirdik. Bu tartışmalar Zagros iş merkezini bombalama tarihinden yaklaşık 1 ay
öncedir."

Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin DOĞAN, Mülkiye
Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alman ifadesinde;

"Bir ara Zagros iş merkezinin üst kafanda "Fetullah Hoca Cemaati" olarak tanınan bir
grup Nehil isminde bir dershane açması konusu gündemde idi. Ancak sanıyorum ve
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vatandaştan da duyuyorum ki, DEHAP'lılann istemediği konuşuldu. Mesele böylece kapandı.
Bombaların patlama tarihi bu konunun kapanmasından sonraki tarihe tesadüf etmektedir."

Belirtir biçimde beyanda bulunmuşlardın.
Komisyonumuzca mahallinde bilgisine başvurulanlar, bahse konu işyerinde Çağlayan

Dershanesi'nin yer kiraladığı, öğrenci kaydına başladığı, ancak yeterli öğrenci kaydı
yapamadıkları, eski DEHAP İlçe Teşkilatına mensup bazı kişilerce düzenlenen basın bildirisi
sırasında işyeri önünden geçilirken, kendilerince bu dershanenin zararlı buldukları bir
ideolojiyi yayabilecekleri gerekçesi ile tepki gösterdikleri hususunu dile getirmişlerdir. Daha
sonra anılan dershane ile işyeri sahibi arasında, dershanenin yeterli sayıda öğrenci
toplayamaması gibi bazı nedenlerle kira anlaşmasının karşlılıklı fesh edildiği ileri sürülüyorsa
da, anlaşmanın fesh nedeninin kesin gerekçesini öğrenmek mümkün olamamıştır. Ancak söz
konusu işyerinin 3. katında meydana gelen patlama, değinilen Dershane ile işyeri sahibi
arasındaki kira sözleşemesinin feshinden yaklaşık 20-30 gün sonra meydana gelmiştir. Bir
başka deyişle, patlama ile o işyerinde kiracı olarak bulunan dershanenin varlığı arasında bir
ilinti bulunmadığı düşünülmektedir. Zira, belirtildiği gibi patlamadan 20-30 gün önce
aktarılan dershanenin anlaşmayı fesh ederek binayı boşattığı değerlendirilmektedir.

Anılan eylemde kullanılan bomba ile ilgili olarak; "Bombanın basınç etkili olduğu",
"olay yerinden toplanan deliller arasında el yapısı veya fabrika imali patlayıcı madde
düzeneğine ait her hangi bir parça bulunmadığından dolayı patlama olayına ne tür bir
düzeneğin sebebiyet verdiğini kesin olarak tespit edebilmenin mümkün olamayacağı,ancak
patlamanın oluş şekli ile Zağros İş Merkezinde meydana gelen hasarın biçimi ve gönderilen
deliller üzerinde TNT ihtiva eden patlayıcı madde artığı tespit edildiği" belirtilmektedir.

Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen ajandanın. 5 Şubat günlü
sayfasında; "Dersaneler hakkında bilgi, Çağlayan, Serhat" notunun yer aldığı görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca Zağros İş merkezinin bombalandığı 15.09.2005
günü öncesinde 14.09.2005 günü ve sonrası 17.09.2005 tarihinde, J.Astsubay Özcan
İldeniz'in Yüksekova ilçesine görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesinde görevlendirilme nedenleri ve görevin
mahiyeti öğrenilememiştir. Bizatihi bu görevlendirmelerden yola çıkılarak, anılan eylemle
ilişki kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken mümkün değildir.
Belirtilen eylemin işlenişinde bir sorumlulukları olduğuna ilişkin emarede yoktur. Aktarılan
bilgilerden, söz konusu işyerinde bomba patlatüması eyleminin, söz konusu eylemin
hangi kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine
dair somut bilgi ve belgeye ulaşdmamiştır.

b)28/10/2005 günü saat 01:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde bulunan ZAĞROS İŞ MERKEZİ adlı iş merkezinin 5. katına iş merkezini
cepheden gören sokak içerisinden 5. kata paralel bir şekilde RPG-7 roketli saldın sonucu
roketatar mermisinin iş merkezinin 5. kat penceresinin alt kısmındaki 85 cm'lik duvar
kısmına isabet etmiş, binada maddi hasar meydana gelmiştir.

Zağros İş Merkezinin sahibi Sabri YURTSEVEN'dir. Sabri YURTSEVEN'in bölgede
uyuşturucu işi yaptığı, PKK sempatizanı olarak bilindiği, örgüte maddi yardımda bulunduğu
söylenmektedir. 2000 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde
kaçakçılığından yakalandığı belirtilmektedir. Örgütle aralarında bir sorun olduğuna ilişkin bir
bilgi bulunmamaktadır.

Komisyonumuzca dinlenen bazı kamu görevlileri ise, anılan iş merkezine yapılan
saldırıların, iş merkezinin sahibinin niteliğini, eylemin işlendiği saatin sahur zamanı olmasını,
o saatlerde bölgede sahura kadar genelde yatılmadan muhtelif mahallerde beklenmesi, bu
nedenle iş merkezinde belli bir kalabalığın bulunması hususlarını göz önüne alarak, eylemin
şüphe arzettiğini dile getirmektedirler.
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Yüksekova İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin DOĞAN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alman ifadesinde;

"Zağros iş merkezi sahibi de daha önce çok varlıklı biri değilken, şimdilerde milyon
dolarlarla ifade edilen servete sahiptir. Burası birkaç kez bombalanmışsa dikkatin yalnızca
terör örgütüne değil, aynı zamanda büyük mafya guruplarına da çevrilmesi gerekir."

21.Snnır Tugay Komutanlığı 1. Jan. Özel Harekat İdari İşler Astsb. Mehmet
ALTUNER, Van Cumhuriyet Savcısınca alınan 23.01.2006 tarihli ifadesinde;

"Bana bahsettiğiniz RPG-7 roketatar isimli silah bizim Silahlı Kuvvetlerimizin
envanter kayıtlarında vardır ve halen kullanmaktayız. Ayrıca terör örgütü PKK da
kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili 2005 yılında yine Komutanlığımız tarafından terör örgütüne
ait bir çok mühimmat bulundu."

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı Ahmet GÜVEN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde alınan ifadesinde;

"Zağros iş merkezinde 28.10.2005 tarihinde 01.45'te patlayan RPG-7 roketi için bir
teferruat bilgiyi arzetmek istiyorum. Olay yerine gittiğimde binaya roket atılmış izlenimi elde
ettiğim hâlde kuyruk parçasını bir türlü bulamadık. Bina girişindeki sundurma üzerinde bir
arama yapma ihtiyacı duyduk. Bina sahiplerinden birinin oğlu olduğu söylenen kişi
getirdiğimiz itfaiye merdivenine çıkarken bana sundurma biraz zayıf önce ben çıkayım dedi.
Bu teklif bana önce çok makul geldi ve kabul ettim ve kendisinin sundurmayı öncelikle
çıkmasına izin verdim. Peşinden gittiğimde sundurmada ben her hangi bir parçaya
rastlamadım. Ancak aşağıdaki polis memuru arkadaşımızın uyarısı ile şahsın ceketinin altına
bir şeyler sakladığını anladık. Şahsın ceketinin altından RPG-7'nin kuvruk(pervane) kısmı
çıktı. Bu şahsa herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum."

Şeklindeki ifaden dikkat çekici bulunmuştur.
Eylemde kullanılan roketin; ilgili Kriminal birimince, RPG serisi roketatar silahı ile

atılan, orijinali eski S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince fabrikasyon olarak askeri
maksatla üretilen menşei tespit edilemeyen, PG serisi A/P (antitank) roket mühimmatlarında
kullanılan silahtan atılmış olan roket olduğu tespit edilmiştir.

27.10.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Alan Köyü-Alan Deresi
Bölgesinde yapılan operasyonda bir sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikov P.Tf, 3 adet el
bombası, 4 adet fünye,l adet roketatar, 1 adet parçalanmış, 5 adet sağlam roketatar
mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele geçirildiği soruşturma
dosyasında ifade edilirken, Özcan ÎLDENİZ'e ait olduğu düşünülen Ajanda da avnı olaya
ilişkin olarak: "03 Ağustos Salı sayfasında". "Zeydan ERÇELİK Gaziantep Cezaevinde
eroinden taşıyıcı olarak tutuklu olan Tacettin YAVUZ bilgisi ile; Şemdinli İlçesi Alan Deresi
Mevkiinde (70-25) koordinatlarında 200 m kayalıkta, 11 Kaleşnikof p. tüf.,1 Roketatar, 5
roketatar mermisi , 2 RPG-7. 3 El bombası, 4 Fünye (El bombası için), 2 Mayın, 2 T. Ö.
elbisesi" notunun yer aldığı görülmektedir.

27.10.2005 tarihinde, muhtemelen yukarda belirtilen operasyonel faaliyette
bulunmak üzere Şemdinli ilçesinde görevlendirilen ve bu çalışmasından dolayı Hakkari
İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafmdan 22.11.2005 tarihinde takdirname ile
ödüllendirilen Özcan ÎLDENİZ'in ajanda notunda yer alan (2 RPG-7 )bilgisi, olaya
ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi yazısı ve soruşturma dosyasında yer
almamaktadır. Anılan roketin, 27.10.2005 günü yapılan bu operasyondan bir gün sonra
yani, 28/10/2005 günü saat 01:45 sıraIannda,Yüksekova İlçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde bulunan ZAĞROS İŞ MERKEZİ adlı iş merkezinin 5. katma roketli saldırıda
kullanılan Emniyetin bazı kayıtlanma göre RPG-7, JGK Van Bölge Kriminal
Laboratuarı Ekspertiz raporunda ise, RPG serisi roketatar silahı ile atılan, orijinali eski
S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince fabrikasyon olarak askeri maksatla üretilen
menşei tespit edilemeyen, PG serisi A/P (antitank) roket mühimmatlarında kullanılan
silahtan atılmış olan roket ile ilişkili olabileceği, Veysel ATEŞ'in Mülkiye
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Müfettişlerince alınan 27.11.2005 günlü ifadesinde; "Bekaa vadisinde 1990 yılını 1991
yılına bağlayan kış aylarında örgütsel eğitim aldım. Bu sürede roket atar kullanımını
öğrendim." şeklinde roket atar kullanımını öğrendiğini içeren beyanı da, RPG-7 silahının
bu olayda kullanılabileceğine ilişkin bir şüphe duyulmasına neden olmuştur.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 31.10.2005 tarihinde yani olaydan üç gün sonra,
istihbarat personeli olan (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova İlçesinde
görevlendirildiği incelenmiştir.

Belirtilen bilgiler yan yana getirildiğinde, incelenen olayla, aktarılan diğer
hususların ilişkisinin bir tesadüf obuası da gözden uzak tutulmamalıdır. Zira, Hakkari
ti Jandarma Komutanlığınca Özcan İldeniz'in ne olaya yakın bir tarihte, ne olay
tarihinde, Yüksekova İlçesinde görevlendirilmediği, 31.10.2005 tarihinde yani olaydan
üç gün sonra, istihbarat personeli olan (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova
İlçesinde görevlendirildiği incelenmiştir. Olayda kullanılan roketatar silahın kesin
olarak RPG-7 olduğuna ilişkin bir kayıtta söz konusu değildir. Kaldı ki, yukarda
belirtilen görevlileri bu eylemle ilintili kılabilecek maddi bir delil, tanık beyanı gibi bir
bulgu ve belgeye ulaşılamamıştır.

Ancak, Komisyonumuz, yetkili makamların bu noktaya dikkatini çekmek, bu
şüphenin izalesini sağlamak amacıyla belirtilen hususları dile getirmeyi görev
addetmiştir.

3-20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama:
20.10.2005 günü saat 04.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi Nedim

Zeydan Caddesi üzerinde bulunan Ferzinde YOLMAZ isimli şahsa ait Huzur Lokantası
isimli işyeri önünde patlama sonucunda çevrede bulunan bina, işyeri ve araçlarda maddi hasar
meydana gelmiş herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

Ferzinde YILMAZ'ın, PKK terör örgütüne yardım yataklık yapmak ve örgütsel
faaliyetlerde bulunmak, bir cenaze demi sırasında bölücü örgüt adına slogan atmak suçundan
göz altına alındığı, örgüte 500 dolar yardım yaptığı, bir kardeşinin PKK terör örgütü üyesi
olduğuna ilişkin ilgili birimlerde kaydı, DEHAP Yüksekova İlçesi teşkilatında görev yaptığı,
daha önceki dönemde aynı partiden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği
yaptığı bilgisi bulunmaktadır.

Ferzinde YILMAZ'ın daha önce örgüte 500 dolar yardım yaptığı iddiası bir ifade de
ileri sürülmektedir. Bu yardımı baskı ile mi, gönüllü mü yaptığına dair bir ip ucu yoktur.
İncelenen bombalama eyleminin örgüt tarafindan, Ferzinde YILMAZ'dan sözde vergi
istendiği, bu şahsın da vermediği, bu nedenle hem kendisine hem de diğer esnafa gözdağı
vermek amacıyla işlendiğine ilişkin bir bilgi ve belge söz konusu değildir. Kardeşi örgüt
üyesi olan bahse konu şahsın örgütle arasında ihtilaf olduğuna yönelik bir bulgu da ortaya
konulamamıştır. Komisyonumuzca bilgisine başvurulan bazı kamu görevlilerince, nitelikleri
belirtildiği şekilde olan anılan şahsın işyeri önünde yapılan bombalama eylemi şüphe ile
karşılanmıştır.

PKK terör örgütünün bu tür eylemleri, hem kendi yandaşlarının, hem de güvenlik
kuvvetlerinin kafasını karıştırmak, halkı güvenlik kuvvetlerine karşı kışkırtmak ve
ayaklandırmak şeklinde, sivil itaatsizlik stratejisi kapsamında yapabileceği değerlendirmesi de
gözden uzak tutulmamalıdır.

Yüksekova Belediye Başkanı M.Salih YILDIZ, Komisyonumuza, Huzur Et Lokantası
Sahibi Ferzinde YILMAZ ve onun işyeri önüne atılan bomba konusunda bilgi verirken;
Ferzinde YILMAZ'ı kasdederek, "...hatta bu konuda son zamanlarda kaygılandığım, takip
edildiklerini, iste cok garip araçların orada olduğunu...O gece, karşıdaki avantaj denilen verin
orası lojmandır, en azından 30-40 dairedir. Burası yüzde 90'i uzatmalıların oturduğu bir
verdir. L tipindedir cadde, her peçe oradakilerin aradan orada park halindeyken, o gece hiçbir
tane araç olmuyor." biçimindeki beyanı ile, patlama öncesi askeri personelin olayın olacağını
daha önceden öğrendiklerini ve konutları önündeki park yerinden araçlarını olay öncesi
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uzaklaştırdıklarım ima etmektedir. Komisyonumuzca alman beyanında Ferzinde YILMAZ da
aynı olguya dikkat çekmektedir.

16.09.2005 günü saat 01.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Günyazı-Tanyolu
Mezrası-Mezar Gediği mevkiinde icra edilen pusu faaliyeti esnasında, pusu bölgesine
yaklaşan teröristler ile çıkan çatışmada kimliği tespit edilemeyen I terörist, 3 adet 82 mm.lik
havan mühimmatı, 1 adet Rus yapımı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/867 sor. sayılı dosyasında mevcut olan "Olay
yeri tespit tutanağı ve Malzeme tespit ve teslim tutanağY'nda aynca; 50 gr Plastik Patlayıcı,
4 adet kaleşnikof şarjörü, 127 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, ucuna kablo bağlı 4
adet büyük pil, 1 adet ateşleme manyetonun da bazı kişisel eşyalarla birlikte ele geçirildiği
belirtilmektedir.

Başbakanlık Milli İstihbarat Müsteşarlığı'nın Komisyonumuza yazdığı 19.12.2005
gün ve 30350 sayılı yazısında İse; anılan olay kapsamında **3 kg C4 plastik patlayıcı*1 ve el
bombası ile bomba düzeneklerinin de ele geçtiği belirtilmiştir.

Belirtilen olayla ilgili olarak MİT Raporunda "3 kg C-4 plastik patlayıcı" ele
geçtiği belirtildiği halde, Komisyonumuza Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
yazıda bu bilgi yer almamaktadır.

Huzur Et Lokantasının önünde 20.10.2005 günü patlayan bombanın de plastik
patlayıcı olduğu Hakkari İl Emniyet Müdürü tarafından ifade edilmiştir. Huzur
Lokantası önünde meydana gelen patlayan bomba ile ilgili olarak, Van Jandarma Bölge
Kriminal Amirliğinin 30.12.005 gün ve HRK: 3760-3453-05/3757 sayılı Expertiz
Raporunda söz konusu patlayıcının RDX ihtiva ettiği belirtilmiştir.

Huzur Lokantası önünde patlayan bombanm; "El yapımı basınç etkili anahtar sistemi
belli olmayan", "RDX ihtiva" eden nitelikte "plastik patlayıcı" bir bomba olduğu
belirtilmektedir. RDX ihtiva eden pek çok patlayıcının PKK terör örgütü tarafından bir çok
eylemde kullanıldığı da bilinmektedir. Yüksekova İlçe merkezinde gerek incelenen olay
öncesi, gerek sonrasında meydana gelen bazı bombalama eylemlerinde RDX patlayıcı
kullanılmıştır. PKK terör örgütünce işlenmesinde şüphe bulunmayan; Yüksekova Üçe
merkezinde 02.10.2005 günü saat 22:00 sıralarında İkiz Binalar olarak bilinen apartmanın
arka tarafında meydana gelen bir patlamaya ait bulgularda RDX artığına rastlanılması, yine
24.10.2005 günü saat:23.30 sıralarında Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında patlayan
bombanm anahtar sistemi tespit edilemeyen parça ve basmç etkili RDX ihtiva eden bomba
olması bu duruma uygun örneklerdir.

Komisyonumuzca, şüpheli olaylar kategorisinde mütalaa edilen incelenen eylemde,
16.09.2005 günü yapılan operasyonda ele geçen mühimmat ve malzeme arasında MİT
raporunda yer aldığı halde, Jandarma Genel Komutanlığı yazısında "3 kg C4 plastik patlayıcı"
bilgisinin belirtilmemesi nedeniyle bu patlayıcının kayıtlara alınmadan bazı olaylarda
kullanılabileceği kuşkusunu tevlit etmesi ile 20.10.2005 tarihinde anılan işyeri önünde
patlayan bombanın da plastik patlayıcı olması olgusu arasında doğrudan bir ilinti
kurulamamaktadır. Böyle bir olasılığın, yetkili organlarca göz önünde bulundurulması
yerinde olacaktır.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı 'nca 20.10.2005 tarihinde yani olay günü istihbarat
personeli (1) Astsubay ile (2) Uzman Çavuş'un Yüksekova İlçesinde görevlendirildiği göze
çarpmaktadır. Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesinde görevlendirilme nedenleri ve görevin
mahiyeti öğrenilememiştir. Bahse konu olay 20.10.2005 günü saat sabah 04.30 sularında
meydana gelmiştir. Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesine muhtemelen aynı gün olay
saatinden sonra geldikleri düşünülmektedir. Zira, bahse konu olayın öğrenilmesinden sonra
olayla ilgili bazı değerlendirmeler yapmak üzere olay mahalline görevlendirilmeleri kuvvetle
muhtemeldir. Bizatihi bu görevlendirmelerden yola çıkılarak, anılan eylemle ilişki
kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken mümkün değildir.
Belirtilen eylemin işlenişinde bir sorumlulukları olduğuna ilişkin emarede yoktur.
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Aktarılan bilgilerden, Yüksekova İlçesinde Ferzinde YILMAZ isimli şahsa ait
Huzur Et Lokantası önünde bomba patlatüması eyleminin, tüm veriler birlikte
değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi kişi veya kişilerce, nasıl bir
yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye
ulaşılmamıştır.

5-Semdinli İlce merkezinde: 01.09.2005 tarihinde Dflnva Barış Günü
kutlamalarındaki patlama:

Ayrıntıları ilgili bölümde belirtildiği üzere, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne göre,
01/09/2005 günü Şemdinli İlçesinde Derecik yolu üzerinde eski mezbahane yanında bulunan
boşluk alanda İlçe DEHAP Teşkilatınca "1 Eylül Dünya Banş Günü" kutlamaları için
kurulan çadırda yaklaşık (100) kişinin bulunduğu esnada, çadırlara yaklaşık 10 metre
mesafede olan odunların altından saat 10:20 şuralarında bir patlama meydana gelmiştir.

Söz konusu etkinlik sırasında patlatılan bomba düzeneği incelendiğinde; bombanın
dış kabı olarak pet şişe ve meyve suyu kaplarının kullanılması, içinde amonyum nitrat ve
TNT karışımı bulunması, bu karışımın inşaat çivileri konularak sıkıştırılması ve bir adet
maytap fitilinin irtibatlandınlarak infilak etmesi, bombanın el yapımı olduğunu, uzaktan
kumandalı veya zaman ayarlı olmadığını, fitilin o anda ateşlenerek bombanın patlatıldığım,
yani bomba patlaülırken patlatan kişi veya kişilerin etkinlik sırasında orada oldukları
sonucuna varılmaktadır.

Anılan bombanın, belirtilen etkinliklere katilimin az olması nedeniyle halkın ilgisini
oraya çekmek, katilimi arttırmak amacıyla patlatildığı da ileri sürülmektedir. Anılan yerde
etkinlikler henüz başlamışken, katilimin az olduğunu söylemek için zaman erkenken,
kalabalığı arttırmak amacıyla eylemin işlendiği iddiası tutarlı görünmemektedir. Böyle bir
durumun gerçekleşmesi için söz konusu etkinliğe katilimin az olacağının daha önceden
öngörülmesi, bu öngörünün aynı gün doğrulanması, basit de olsa bu bomba düzeneğinin
önceden hazırlanarak, olay saatine yetiştirilmesi gibi olguların bir arada oluşması
gerekmektedir. Kaldı ki, Komisyonumuzca mahallinde konu ile ilgili olarak bilgisine
başvuranlar, bombalama öncesi etkinlik mahallinde yaklaşık 1S00-20OO kişi kadar bir
kalabalığm bulunduğunu, bazı Belediye Başkanları ile Diyarbakır ve Van illerinden bazı
misafirlerinde da etkinliğe katıldığını dile getirmişlerdir. Şemdinli İlçesi DEHAP teşkilatının
düzenlediği, yasal izni alınmış, terör örgütüne müzahir bazı kişi veya grupların da
katılabileceği, Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli Belediye Başkanlan'nın da davetli olduğu
böylesi bir etkinliğe katilimi arttırmanın yolu olarak bomba patlatma yönteminin seçilmesi
hayli şüphelidir. Öte yandan PKK terör örgütünün amacına ulaşmak için, her yol ve yöntemi
kullanacağı göz ardı edilemez. Terör örgütü böyle bir eylemi, kendisi yaptığı halde, anılan
etkinlikleri kutlayanlardan bazı kişi veya grupların örgüt sempatizanlarından oluşması
nedeniyle devletin yaptığını yayabilir, böyle bir söylemin benimsenmesi baskısını kitle
üzerinde kurabilir. Bu provokasyondan, sivil itaatsizlik politikası kapsamında halk ile devleti
karşı karşıya getirmek amacı güdülebilir. Örgütün bazı kesimlerini böylece ajite etme
stratejisi hederine de ulaşabilir. Kaldı ki örgütün, tüm bu amacı gerçekleştirmek için,
incelenen olayda olduğu gibi, öldürücü etki yapmaktan uzak, korkutmaya matuf, milisler
tarafından kolaylıkla olay mahalline yerleştirilip patlatüabilen basit düzenekli bomba da
kullanılabilir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen <*Ajanda"nın
24.08.2004 günlü notunda; "1 Eylül'de Dünya Banş Gününde Şemdinli'de Banş Çadm
Kurulacak", 01.09.2005 günlü notta ise "Şemdinli ve Yüksekova'da kurulan Banş Çadırlan
takip edilecektir." cümlelerinin yer aldığı görülmektedir.

PKK terör örgütünce, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önüne konulan bombanın
patlaması sonucunda 5 askerin şehit olduğu olaydan "Beş askerin kanı yerde kalmayacak"
anlamına geldiği ileri sürülen bir bildiriden sonra, 01.09.2005 günü kutlanan Dünya Banş
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gününde, incelenen patlamanın meydana geldiği dikkati çekmektedir. Şemdinli İlçe
merkezinde bu iki olay arasında başkaca bir bombalama eylemi olmadığı belirtilmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 01.09.200S tarihine en yakın olarak Ali Kaya'nın
Yüksekova İlçesine 29.08.2005 tarihinde görevlendirildiği, Özcan İldeniz'in ise bu tarihe
yakın bir tarihte görevlendirdiğine ilişkin bir kaydın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hakkari İl
Jandarma Komutanlığı'nca 31.08.2005 tarihinde yani incelenen olaydan bir gün önce (2)
Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova ilçesine istihbarat personeli görevlendirildiği
incelenmiş, görevlendirilen personelin isimleri ve görevlerinin mahiyeti ise öğrenilememiştir.

Ancak, aktarılan bu bilgilerden, anılan eylemin, kapsamı yukarıda değinilen gerek
ajandadaki not nedeniyle gerekse yapılan görevlendirmeler sonucu gerçekleştirildiğini ileri
sürmek, hukuksal temelden yoksun olacaktır. Zira, bir suçun oluşmasında, eylem ile fail
arasında illiyet bağını aramak gerekir. Anılan görevli ve/veya görevlilerin söz konusu fiili
işlediklerine ilişkin tanık beyanı, maddi delil gibi tüm şüpheleri izale edebilecek somut bilgi
ve belge elde edilememiştir.Dolayısıyla sözkonusu eylemin zikredilen kamu görevlileri
marifetiyle ve/veya bir başka kamu görevlisiyle ilişkili kılınması suretiyle işlendiğini ortaya
atmak, bu safhada açıkça kişilerin yargı karan ile suçlu bulunana kadar masum olduğu
ilkesine halel getirebilecek, lekelenmelerini intaç edebilecektir. Böylesi bir duruma da hiç bir
hukuk devletinde izin verilemez. Aktarılan tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz
konusu eylemin hangi kişi veya kişilerce, nasd bir yapılanmayla, hangi amaçlarla
işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye ulaşılmamıştır.

Komisyonumuzca, Hakkari İli merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçe merkezlerinde
özellikle 01.06.2005 tarihinden bu yana bombalı eylemlerde öncesine kıyasla bir artışın
olduğu görülmektedir. Söz konusu eylemlerden yukarıda belirtilen (5) bombalama eylemi bu
haliyle şüpheli bulunmuştur.

O halde burada cevabı aranacak temel soru, öyleyse kim veya kimler, nasıl bir amaçla
bu eylemleri işlemiş olabilirler, olmalıdır;

Akla hemen anılan eylemlerin, terörle mücadelede kanun dışı yöntemleri benimseyen
Devletin içinde yerleşmiş bir takım odakların işi olacağı gelmektedir. Geçmişinde benzer
deneyimler yaşayan toplumsal hafızanın bu kabil tepkiler vermesi olağandır. Yıllar yılı
palazlanıp gelişen kamu görevlisi, siyasetçi, mafya tipi oluşumlar içeren suç örgütleri
sarmalı, zihinlerde halen tazeliğim korumaktadır. Kişisel menfaatlerini tatmin sadedinde
resmi zevat ile bazı eski terör suçlularının kamusal bir zeminde iç iceliği, kamu gücünü
kullanarak kanun dışı uygulamaları, devletin selameti için başlanan, şahsın hukuk dışı
yöntemlerle refaha ulaşması ile son bulan bir ürperilesi ilişkiler yumağı, kitlesel hukuk
travması yaratmıştır. Toplum, hukuksal özürlü haline getirilmiştir. Hemen her alanda görülen
bu kokuşma, hukuk devleti ilkelerinin tam bir yetkinlikle uygulamayacağı, kanun
hakimiyetinin hakkıyla sağlanamayacağı, devletin varsa içinden bu kangreni söküp
atamayacağı algılamasına uygun vasat oluşturmuştur.

Hukuk devleti adına, Kurum kuruluşlar içinde varsa hukuk dışı eylemlere karışmış kişi
veya grupların temizlenmesini samimiyetle isteyenler yanında çoğu kere bu durumu kendi
lehlerine, devlet cihazının örselenmesine payanda olarak kullanmak isteyen, kişi ve
kuruluşların varlığı da son derece rahatsız edici bulunmakta, hatta bu ahval, sağ duyulu
kitleyi, iki kesim arasında bir işbirliği olduğu duygusuna itmektedir.

Devletin Anayasa ile çizilmiş yetki ve görev ayrımına rağmen hukuk kurallarını
tanımayan ve istedikleri zaman istedikleri kuralları uygulayan kişiler ve kurumların
bulunduğu, Devletin içinde olduğu izlenimi edinilen birtakım odakların, devlet içerisinden
temizlenmesi ve hukuk kurallanmn hakim kılınması için Devletin otoriteyi ele almasının
zorunlu olduğu, bu yapılmadığı takdirde, Hukuk devletine olan inancın solacağım söylemek
kehanet değildir. Hukuk devletlerinde her türlü hukuk dışı oluşumun fark edildiği anda
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Hukuk devletinin yetkili kuruluşlarının, hukuk dışı
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oluşumların faaliyetlerinin devam etmesine göz yummaları durumunda, bundan hukuk
devletinin zarar göreceği açıktır. Hukuk devleti ve demokratik rejim açıklık gerektirir.
Toplum vicdanında rejime ve devlete güveni sağlamanın birinci temeli açıklık, ikinci temeli
ise suçluların cezasız kalmayacağına olan inançtır.

Kimi ülke mevzuatında, devletlere, ulusal güvenlikleri gerektirdiği hallerde örtülü
operasyon yapmalarına cevaz veren düzenlemeler bulunmaktadır. Bu ülkeler olağan hukuk
sistemi içinde baş edemediği suç örgütlerini örtülü operasyonlarla ortadan kaldırmaktadırlar.
Devletimize, özellikle kendi ülke sınırlan içinde kendi yurttaşına karşı örtülü faaliyette
bulunmasına izin veren yasal bir düzenleme söz konusu değildir. Bir başka deyişle Devlete;
ulusal güvenlik ve menfaati mucibince tehlike teşkil ettiğine inandığı, cari hukuk kuralları
içinde kalarak mücadele edemediği yurttaşlarının hayatına kanun dışı yöntemlerle müdahale
olanağı tanıyan hukuksal bir metin bulunmamaktadır. Devletin ve milletin birlik ve
bütünlüğüne, rejimine, kurulu düzenine aykın faaliyet gösterenleri etkisiz kılmanın biricik ve
tek geçerli yolu, meşru hukuk düzeninden geçmektedir. Anayasal yapı içinde görev ve
yetkileri belirlenen Devletin demokratik ve hukuk devleti olma niteliği, tüm eylem ve
işlemlerinde hukukun genel ve evrensel ilkelerine uygun davranmayı gerektirir. Suç ve
suçluyu etkisiz kılmada devletin ilgili organlarına, anayasada çizilen sınırlar dışında başkaca
bir seçenek bırakılmamaktadır. O halde nasıl oluyor da, devlet cihazı içinde zaman zaman
hukuk dışına düşmüş oluşumlar olduğu ileri sürülmektedir.? Devlet ve milletin çıkarlarım
korumak adına devletin meşru düzeni dışında devlet içinde bu nevi odaklardan
bahsedilebilmektedir.? Devletin varlığı ve dirliği için yaşamı tehlike arzeden bazı suçlu veya
suç örgütü mensuplarının hayatlarına hukuk dışı yöntemlerle son verilmesi nasıl mümkün
olabilmektedir.? Anayasal düzen içinde, hangi organın bilgisi ve izni dahilinde hangi güçler
taraûndan böylesi eylemlerin işlenmesine karar verebilecek mekanizmalar bulunmayan bir
rejimde, varlığı ülkenin esenliği için önemli derecede mahzurlu görülen kişi veya grupların
gaynmeşru yöntemlerle izale edilmeleri, hatta izlenen yöntem ve amaçların pekala meşru ve
gerekli olduğunun ileri sürülmesi nasıl izah edilmelidir.?

Anayasamızın 2. maddesinde "Cumhuriyetin nitelikleri" arasında sayılan hukuk
devleti ilkesi, bütün uygar demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Bu kavram en
kısa tanımıyla, vatandaşların hukukî güvenlik içinde bulundukları, Devletin eylem ve
işlemlerinin hukuk kurallanna bağlı olduğu bir sistemi anlatır. Anayasa Mahkemesi de hukuk
devletini "İnsan haklarına saygılı ve bu haklan koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran, bunu
devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallanna ve
Anayasa'ya uygun, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet" şeklinde
tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesi daha sonraki bazı kararlarında da şu yaklaşımda
bulunuyor: "Hukuk Devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı
gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykın durum ve tutumlardan kaçman, hukuku
tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı temel
hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen
devlettir". Bir başka kararında da 'Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı
hukukun evrensel kurallanna saygı gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir
ortamda hukuk devletinden söz edilemez" sonucuna varmıştır.

Hukuk dilinde "hukuk devleti" deyimi, devletin hukuk kurallanyla bağlı sayılmadığı
"Polis Devleti" kavramının karşıtı olarak kullanılmaktadır. Hukuk Devletinin çağdaş
demokratik uygarlığın en önemli aşamalanndan biri olduğundan şüphe yoktur. Gerçekten,
vatandaşların devlete karşı güven beslemeleri ve kendi kişiliklerini korkusuzca
geliştirebilmeleri, ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti sistemi içinde
mümkündür.
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"Hukuk devleti", "polis devleti" deyiminin karşıtı anlamında kullanılmaktadır. O
nedenle burada kısaca polis devleti anlayışını görmek gerekir. "Polis devleti", onyedinci ve
onsekizinci yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki mutlakiyetçi rejimleri açıklamak için
kullanılan ve ilk kez Almanya'da ortaya çıkmış bir kavramdır. Polis devleti, "kamunun refahı
ve selameti için, her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine
alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyen ve fakat tüm bunları yaparken
idaresi hukuka bağlı olmayan" devlet demektir. Polis devleti anlayışında devlet hukuka bağlı
olmadığına göre, devletin eylem ve işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesi de söz konusu
değildi. "Polis devleti" ifadesindeki "polis" kelimesi sadece "kolluk" anlamında değil, daha
geniş bir anlamda, kamunun refah ve selametini sağlamaya yönelik tüm devlet faaliyetleri
anlamında kullanılıyordu. Devletin bu faaliyetleri yürütebilmek için sahip bulunduğu sınırsız
ve denetimsiz güç ise "polis kudreti" olarak adlandırılıyordu. Kısaca "polis" deyimi hiçbir
sınır ve denetim tanımayan kamu kudreti anlamına geliyordu. Bugün de idaresi hukuka bağlı
olmayan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlamayan devlet tipi için "polis devleti" tabiri
kullanılmaktadır.

Devletin bütün işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olması, hukuk devletinin başlıca
varlık şartlarından birini oluşturmaktadır. Hukuk kurallarına uymayı sağlayacak
mekanizmada, devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla
gelmektedir. Yürütmenin yargısal denetimi bütün demokratik ülkelerde yerleşmiş bir kuraldır.

Hukuk devleti denilince ilk olarak yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme
işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla gelmektedir. Bunu daha çok tarihî
sebeplerle açıklamak mümkündür. Hukuk devleti ilkesinin mücadelesinin yapıldığı geçen
yüzyıllarda yürütme organı genellikle kral ve onun bakanlarından oluştuğu için, bu
dönemlerde kişi haklarına karşı saldırıların ancak yürütme organından gelebileceği,
dolayısıyla vatandaşların hukukî güvenliğinin sağlanabilmesi için yürütme organını hukukla
bağlamanın gerekli ve yeterli olduğu düşünülmüştür. Kişi haklarının millî iradeden doğan
yasama organına karşı da korunmasının gerekebileceği, tarihî bakımdan daha sonralan ortaya
çıkan ve benimsenen bir düşüncedir. Nitekim yasama organının yargısal denetimi bazı
demokratik ülkelerde (Ör. İngiltere gibi) henüz kabul edilmemiştir. Halbuki idarenin
işlemlerinin yargısal denetimi hemen hemen bütün demokratik ülkelerde kabul edilmiştir

Gerek 1961 gerekse 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri
belirtilirken, adalet anlayışı içinde insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olduğu vurgulanmaktadır. Bu nitelikler arasında geçen "hukuk devleti"
ifadesini Anayasa Mahkemesi yukarıda da zikrettiğimiz gibi şöyle açıklamaktadır: "Hukuk
devleti demek, insan haklanna saygı gösteren ve bu haklan koruyucu, adil bir hukuk düzeni
kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk ve
Anayasa uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir devlet demektir"

Hukuk devleti ne demektir? "Hukuku olan Devlet" denilecek olursa; bu durumda tüm
Devletlerin hukuk devleti olması gerekir. Zira her devletin şöyle veya böyle bir hukuku
vardır. Şu halde, Hukuku olan devlet demek bu anlamda "Devlet" demekten başka bir anlam
taşımaz. Yani Hukuku olan devleti açıklamanın bir anlamı yoktur. Ne var ki yöneticiler
genelde Hukuk Devletini, Hukuku olan Devlet anlamında algılar ve uygularlar. Oysa bu
devlet olsa olsa "kanun devleti" olabilir.

"Hukuk devleti", Pozitif hukuka sahip devlet demek olsaydı, Hammurabi Kanunları da
bu meyanda hukuk devletinin kılın sayılabilecektir. Bu gerçek karşısında, "Hukuk Devleti
aslında bir Adalet Devleti olmaktadır. Ancak "adalet" "herkesin hakkettiğini vermek"
olmasına rağmen, bu kavram sanki sadece "herkese hakettiği cezayı vermek" şeklinde
anlaşılmış ve algılanmıştır. Oysa meselenin "insan haklan", "insanlık onur ve değeri" gibi
beynelminel boyutu da vardır. Denilebilir ki, doğru bir şekilde "insan hakkı" esası gözönünde
bulundurulmadıkça "adalet" anlayışına, dolayısıyla "hukuk devleti" esasına ulaşmak mümkün
değildir. Şu halde, Hukuk Devleti kavramı, doğru bir insan haklan anlayışına dayanmadıkça
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dış dünyada gerçeklik kazanamaz. Hangi toplumda insan haklan, gerçekte her birey için
sağlanabiliyorsa, Hukuk Devletine giden yolun yansından çoğu alınabilmiş demektir. Ayrıca
herkese emeğimin karşılığı da verebiliyorsa o toplum gerçek Hukuk Devletine kavuşmuş
demektir. Hukuk Devletinin göstergesi, Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi düzenleyici
işlemlerin sayıca çokluğu değildir. Örgütlü zulüm, bazen en ince hukuk tekniği aynnülanna
kadar düzenlenmiş olabilir. Bu bir kanun devleti sayılabilir; fakat o da bir Hukuk Devleti
değildir.

Üzerine "çağdaşlık" damgası vurarak bir kurala "adalet" esasım getirmiş havası
vermek mümkün değildir. Bu şeklide güçlü çıkar gruplarının topluma hakim olmasının adalet
ve hukuk devleti ile hiçbir ilgisi yoktur.

Belirtelim ki, "demokrasi" tek basma "Hukuk DevletTne olan ihtiyacı karşılamaya
yeterli değildir. 1789 Fransız Devriminin, eski Yunan'dan alarak tekrar hukuk pazanna
sürdüğü Demokrasi, Hukuk Devleti'ne ulaşmak için ileri sürülen yöntemlerden biridir. Başka
güvencelerle beslenmeyen bir demokrasi "çoğunluğun diktatörlüğüne" yol açabilir. Zulmü tek
kişi de yapsa, çoğunluk da yapsa, zulüm zulümdür. Nitekim bir çok ülkede 'Temsilî
Demokrasi" altında bu zulüm yapılabilmektedir. Halk demokrasiyi ciddiye almadıkça, bir
oyun olarak seyrine baktıkça ve her seçimde bir "figüran" olarak oyuna katılmaya razı
oldukça gerçek Hukuk Devletine kavuşmak mümkün olamayacaktır. Bu bir "avcılık" oyunu
olur. Unutmamalıdır ki, demokrasi Hukuk Devletine ulaşmada bir araçtır. Kuvvetler ayrılığı
da demokrasi gibi Hukuk Devleti için sadece bir araçtır. Gerçek güç, tek ve çoğu kez çıkar
gruplanmn elinde ise çok defa görünürde bu kuvvetler aynmından söz edilebilir. Perde
arkasında hakim olan güç oligarşi ise, kuvvetler ayrılığı pekâlâ bu güce hizmet eden bir araç
olabilir. Çoğulculuk, çok partili sistem ise bu durumda Hukuk Devletinden çok oligarşi
içindeki dengeyi ve uzlaşmayı sağlamak için kullanılır. Örgütlenme hürriyeti şöyle dursun,
düşünce açıklama hürriyeti bile tanınmaz. Resmi görüşe aykırı gelen düşünceleri zihinden
geçirmek bile yasaklanabilir. Demokrasi ile Hukuk Devleti özdeş değildir. Hukuk Devleti
amaç demokrasi ise araçtır. Bu araç bilinçli ve erdemli kişilerin eline veriliyorsa, gerçekten de
Hukuk Devletine varabilmenin en iyi aracı olabilir. Buna karşılık, toplumdaki bireylerin
çoğunluğunun "Adalet Devleti" amacı üzerinde hiçbir açık düşünceleri yoksa, "Adalet" terimi
altında onlara benimsetilen kavram, acımasızca cezalandırma ve kimseye göz açtırmama ise,
çağdaş teknolojiden yararlanan son moda propaganda araçlan ile oylar etkilenebiliyor ve
güdümlenebiliyor ise, bu tür bir demokrasi asla hukuk devletini gerçekleştiremez.

"Kanun maddeleri" tek basma, hukuk devletini yansıtmaz. Bu maddeler değişmez
değer olan "adalet" ilkelerine dayanmadıkça bir anlam ifade etmezler. Oysa günümüz
anlayışına göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge külliyatı değişinceye kadar tartışmasız,
mutlak değerlerdir. Ne var ki, kanun koyucu bu hükümleri bir kez değiştirdi mi, değişen ister
en üst düzeyde yer alan Anayasa olsun isterse en alt düzeydeki bir yönerge olsun, değişen
yapraklar külliyattan çıkanlır ve çöp sepetine atılır. Yeni kurallan uygulayan hâkim ve idareci
bu kuralın adalete uygun olup olmadığını tartışamaz. Ceza kuralım tatbik eden hâkime takdir
hakkı verilmezse ağırlatıcı ve hafifletici sebeplerle yetinir. Böyle bir yetkisi yoksa zahmete
gerek kalmadan hukuku uygular geçer.

Hukuk devleti "bilinçli olarak, hukukun gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak
kurulmuş ve örgütlenmiş olan devlet" olarak tanımlayanlar vardır. Bu sadece şekli bir tanım
olabilir. Zira, devlet gücü hukuka ve kanuna bağlanmış ise devletin tasarrufları bağımsız
mahkemelerce gözden geçirilebiliyorsa, kanun yollanna gitme imkâm varsa, bütün bunlar
şeklî bakımdan hukuk devletinin varlığım gösterir. Oysa, hukuk devleti gerçekte maddî
açıdan kamu gücünün "adalet" icra ve gerçekleştirme yükümü altında olduğu devlettir. Bir
başka biçimi ile hukuk devleti "Kamu gücünün pozitif hukuk kurallan ile bağlı olduğu
devlet" şeklinde tanımlanmaktadır. Oysa, devlet gücünü fiilen elinde tutan ve kullanan baskı
grubunun iradesi "değişmez ahlâkî değerler" temeline dayanmıyorsa, o kamu gücünün hukuk
kurallan ile gerçekten bağlı olduğu söylenemez. Pozitif hukukun kayıtladığı irade yine pozitif
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hukuku koyan ve açıklayan irade ise, buradaki bağımlılık bir görünüşten ibarettir. Şu halde,
kayıtlayan pozitif hukukun temel ilkeleri, gerçek ve değişmez ahlâkî değer ilkeleri olmalıdır
ki, gerçekten hukuka bağlılıktan söz edilebilsin.

Şekli anlamda hukuk devletinin özelliklerinin bulunması, o devleti hukuk devleti
kılmaya yetmez. Şu halde bir devlete, hukuk devleti niteliği tanıyabilmemiz için bunu bir
değerler dizisine göre ölçmemiz gerekecektir. Anayasanın ve hukuk üstü normların önemi
burada kendisini göstermektedir.

Hukuk devletinde suç ve suçlu ile mücadele, kural ve kaidelere bağlı olarak yürütülür.
Devlet, suç örgütlerine nazaran eylemleri daha sıkı kayıtlara tabi, hareket serbestisi daha dar
alanda faaliyet gösterir. Devletden, demokratik olmak, insan haklarına saygı göstermek,
hukuk devletinin gereklerine uygun davranmak gibi sınırları tebellür etmiş bir manzume
içinde, hiçbir kural ve kaide tanımayan suç organizasyonlarını meşruiyet içinde kalarak
etkisiz kılması beklenir. Hukuk Devleti olmak, az yetkiyle, çok iş yapmayı gerektirir. Hukuk
devletinde tüm hukuk dışıhklardan, kanunlarla tayin edilen usul ve esaslar içinde hesap
sorulur. Hukuk devleti, ilkeleri gereği, basma bela olarak gördüğü gaileyi bertaraf etmek için,
bir çok kere pek çok kurum, kuruluşun devasa zaman, emek, personel kaynaklarını tahsis
eder. Bazen bu çabalardan, tahsis ettiği insan, para ve teknolojik gücüne oranla arzuladığı
sonucu da alamaz. Mücadele ettiği gaynmeşru gücün etkinliğini kısa zamanda kuramaz.
Devletin bu faaliyeti toplum üzerine ciddi maddi ve manevi yük bindirir. Böylece toplumda,
Devletin kendisine taranan yasal zeminde kaldıkça suç örgütleri ile baş edemeyeceği zehabı
hakim olur. Toplumun bu kuşkusunu, suç şebekelerinin ortaya çıkarılması, tesirsiz bırakılması
görevini üstlenenlerce muhtelif gayelerle korunması, kollanması, bunlardan menfaat temin
edilmesi olgusu besler. Toplum, hukukun üstünlüğü ile devletin bekası arasında tercihe
zorlanır. Devletin bekasının, hukuk devletine özgü kurum ve kurallarca temin edilemeyeceği
sanrısı yankı bulur. İşte bu haleti ruhiye içinde bulunan topluluğa, Devletin artık bilinen
yapısı içinde, kendisine giydirilen hukuk devleti elbisesinin dar geldiği, asıl çözümün yasa
dışı yöntemlerinde kullanılabileceği bir suç politikası tayin edilmesi gerektiği inancı hakim
olur. Özellikle devletin ve ulusun birliğine ve tümlüğüne yönelik faaliyetler, bu inancı daha
da pekiştirir. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşan, devlet aygıtı içindeki bazı kesimlerde bu
inançla topluluğun hislerine uygun düşen eylemlere girişir. Böylece hukuk dışında döllenen
ve gelişen bu zihni tümör, hukuk devleti içinde kendine yer açmaya, hatta onu kuşatmaya,
gittikçe meşruiyet sağlamaya, devletin eylemlerinde hukuka uygun davranması ilkesini
sarmaya, demokrasi, açıklık, şeffaflık gibi modern yönetim umdelerim boğmaya kadar işi ileri
götürebilir. Soğuk savaş döneminde ulusal korkuya dönüştürülen kimi uluslararası
ideolojileri, sonra da veçhe değiştirerek muzır addedilen kimi yerli düşünce ve hareketleri de
içine alan oluşumları tehdit olarak algılayan devletin gerçek misyonunu kendilerinin
üstlendiklerini düşünen resmi-sivil bir kesim, gerektiğinde benimsedikleri misyondan,
izlenmesi zorunlu rotadan saptırıldığını düşündükleri devleti, devletin diğer anayasal
kuruluşlarına rağmen son tahlilde savunacak ortak bir paydada buluşurlar. Devlete, anayasal
karakteri ve bilinen düzeni dışında kamusal bir derinlik bahşederler. Devletin derinliklerine
kök salan hücrelerde yaşarlar. Gün ışığına, kendilerince ülkenin ve devletin esenliği zora
girince çıkarlar. Devletin demir yumruğunu amansızca devlet düşmanlarına vururlar. Son
derece hızlı ve kati sonuç alırlar. Toplumu bu beladan kurtarırlar. Tekrar geldikleri yere geri
dönerler. Şartların yeniden müdahale etmelerini gerektirmesine kadar sabırla beklerler. Hukuk
devleti, hukukun üstünlüğü gibi tüm insanlığın büyük acılar ve yıkımlar sonucunda ulaştığı bu
harikulade içtimai değerler ortamında sorunlara yeterli ve etkin çözüm üretemediğini
savlarlar, bu değerlerin zevalinde kendi yaşam kaynaklarını bulurlar.

İncelenen olaylar içinde şüpheli olarak vasıflandırdığımız beş olayı, Devletimizin
meşru düzeni içinde yer alan örgütlü bir Kurum ve Kuruluşun işlediği veya işlettiğine dair
Komisyonumuzun bir saptaması bulunmamaktadır. Devlet içinde illegaliteyi benimsemiş,
terörle mücadelede hukuk dışı usul ve metotları kendine rehber edinmiş, bu mücadeleyi
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Ülkemizin Avrupa Birliği hedefinden sapmasında zemin olarak kullanmak, bölgede suni
gerginlik yaratmak, olayları tırmandırmak, böylece olağanüstü şartlan hazırlayarak bölgede
olağandışı yönetimi empoze etmek isteyen bir odağın varlığına da rastlanmamıştır.

Ancak, bölgede ilgili bölümlerde değinildiği üzere, olayların tüm çıplaklığıyla
görülmesi mümkün olamamıştır. Komisyonumuz, belirtilen eylemler aydınlatıldığında, bu
eylemlerin tümünün altından PKK terör örgütünün çıkması halinde şaşkınlığa da
düşmeyecektir. Zira, örgütün içinde veya örgüt disiplini dışında bazı örgüt üyelerinin kişisel
menfaat sağladıkları, yöre insanım şahsi birikimi için haraca bağladıktan bilinmektedir.
Komisyonumuza ulaştinlan belgelere göre, PKK terör örgütü adına bölgede yoğun bir sözde
vergilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Esnaf ve işadamlarına ERNK makbuzdan ile bazen
yüklü miktarda sözde vergi salınmaktadır. Bölge de faaliyet gösteren sözde gümrükçü olarak
bilinen Sabri (K) isimli terör örgütü üyesinin babasına bir hayli miktarda para verdiği, yine
aynı bölgede sözde üst düzey görev yapan bazı terör örgütü mensuplarının bir başka ülkeye
şahsi hesaplanna para temin etmeleri nedeniyle kaçtıktan bilgisi, belirtilen olguyu teyit
etmektedir. Gerek örgüt disiplini içinde gerekse şahsi birikimi için belirlenen sözde vergilerin
ödenmemesi terör örgütü veya örgüt üyesinin hışmım çekmekte, genellikle korkutma ve
tehdid amaçlı bombalama eylemleri gerçekleştirilmekte, örgüt bu tarz eylemi çoğu kez
üstlenmemektedir. Bu nedenle, Komisyonumuzca şüpheli olarak vasıflandınlan kimi
bombalama eylemlerin, aktanlan saik ile PKK terör örgütünce işlenme olasılığı göz ardı
edilmemiştir.

Tüm faili meçhul olaylarda olduğu gibi Komisyonumuzca incelenen ve faili meçhul
kalan olaylar da Devletin üzerinde bir ur olarak kalmaktadır. Faili meçhul olaylar "güvenlik
açığına" neden olmakta, her oluşan faili meçhul olay, Devlete, adalete, hukuka beslenen
itiban zedelemektedir. Suç katalogu içinde bu olaylar hakim yapı arzetmektedir.Ülkenin suç
profili bu me'şum olguyla uluslararası arenada anılmaktadır. Bu suçlardan etkilenenler maddi
manevi büyük acı ve yıkımlarla boğuşmaktadır. Devletimiz, Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesinde bu cümleden açılan davalarla uğraşmakta, ciddi tazminat ödemelerine
muhatap olmaktadır. Aydınlatılmayan bir çok faili meçhul olayın, Devletin üstüne
yamanmasına ortam hazırlanmaktadır.

Hal böyle olunca, ülkemizde faili meçhul olayların aydınlatılması yönünde yeni bir
sinerji yaratılmalıdır. Devletin tüm kurumlan bu hizmetin ifasında her türlü imkanı kullanarak
tam bir azim ve kararlılıkla çalışmalıdır.Anılan konuda var olan kadro, bilgi, teknoloji
eksikliği acilen giderilmelidir. Olayın soruşturması, konusunda uzman, yeterli teknik
teçhizatla donatılan görevlilerce yapılmalı, özellikle Hakkari İlinde yoğunlaşan bombalama
eylemelerine ilişkin kollukça hazırlanan soruşturma dosyalanmn önemli eksikliklerle malul
olduğu dikkate alınarak, hal çaresi bulunmalıdır.

Şu hususu tekrar vurgulamakta yarar vardır ki; Haziran 2005-Aralık 2005 tarihleri
arasında Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde meydana gelen bombalama
olaylarından 09.11.2005 günü Şemdinli ilçesinde Umut Kitapevinde gerçekleşen bombalama
eylemi hariç toplam (17) bombalama eyleminden (5) bombalama eylemi, Komisyonumuzca
şüpheli bulunmuş, bir yere oturtulamamıştır. Bombalama eylemlerinin (12)'sinin PKK terör
örgütünce işlendiğine ilişkin kanaat edinilmiştir. Bombalama olaylarının artış nedenini
incelerken, şüpheli olarak nitelenen eylemleri de göz önüne alarak değerlendirmekte
zorunluluk bulunmaktadır.

Komisyonumuzun anılan suçlan aydınlatmak, faillerini yakalamak ve adalete teslim
etmek görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyonumuz bölgede bazı şüpheli
bombalama eylemlerine vurgu yapmaktadır. Devletten beklenen, bölgede son aylarda
meydana gelen ve şüphe uyandıran tüm bombalama eylemlerini en kısa zamanda açığa
çıkarmaktır. Devletin ilgili Kurumlarının dikkati bu yöne çekilmektedir. Anayasal kurum ve
kuruluşları göreve davet etmektedir. Bu kurumlarca gösterilen çabaların yoğunlaştmlmasını
istemektedir. Aydınlatılmayan eylemleri, devletin işlediği kanısının yayılması tehlikesi vardır.
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Devlet içinde veya dışında devlet adına, özellikle terörle mücadele konusunda yasa dışı işler
yapılmasına göz yuman birim veya görevlilerin varlığı algısı, bir dip dalga etkisi yapmaktadır.
Devlet bu dalganın önünü alacak inandırıcı ve etkin bir tutum benimsemek zorundadır. Bu
meyanda yapacağı çalışmalarda İdarenin ve Yargının işlevinin her türlü teredütten azade
olarak tecellisi için tüm kişi ve kurumlar eksiksiz bilgi ve belge desteği ile katkı yapmalıdır.
Bu olaylar vesilesiyle ortaya çıkan durumu, ülkemiz, hukuk devleti ve günışığmda yönetim
adına bir kazanıma dönüştürmelidir.

Her olayın ayrı ayrı ele alındığı bölümlerde ortaya konulduğu ve sonuç kısmında
belirtildiği gibi;

1- Hakkâri İl merkezinde meydana gelen olayların tümünün,

2- Yüksekova İlçe merkezinde vuku bulan bombalama eylemlerinden; 29.07.2005
tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önü çöp tenekesinde patlama, 02.10.2005 tarihinde
Stadyum yanı ikiz binalar apartmanı yanında patlama, 31.08.2005 tarihinde Akarsu İş
Merkezinde patlama, 24.10.2005 tarihinde Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında
patlama eylemlerinin,

3-Şemdinli İlçe merkezinde ise; 05.08.2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı
misafirhanesi önünde patlama, 07.10.2005 tarihinde Bayraklı Döviz A.Ş'ye ait araçta
patlama, 29.10.2005 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binası makam odası hizasında
patlama, 01.11.2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı gazinosu önünde patlama
olaylarının,

PKK/KONGRA-GEL Terör örgütü tarafından işlendiğine ilişkin
Komisyonumuzca yeterli bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır.

1-Yüksekova İlçe merkezinde; 02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasına
ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağros İş Merkezinin 3. katanda patlama,
20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 28.10.2005 tarihinde Zağros
İş Merkezinin 5. katma roketli saldırı,

2-Şemdinli İlçe merkezinde; 01.09.2005 tarihinde Dünya Barış Günü
kutlamalarındaki patlama olayları ile ilgili olarak;

İlgili bölümlerde belirtilen veriler değerlendirildiğinde, bu eylemlerin hangi kişi
veya kişiler tarafından hangi amaçla işlendiğine dair somut bilgi ve belgelere de
erişilemediği, bu nedenle bu konuda bir yorumda bulunmanın, fikir yütütmenin
hukuksal temelden yoksun olacağı, spekülasyondan öteye geçmeyeceği kanaatine
varılmıştır.
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ALTINd BÖLÜM

09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE UMUT KİTABEVİNDE MEYDANA
GELEN PATLAMA OLAYI

î- OLAYDA ADI GEÇEN KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Jandarma Astsubay Ali KAYA

a) Kimlik ve Personel Bilgileri

Bitlis İli Mutki İlçesi Bağamı Köyü Cilt No. 10 Hane no. 3'te nüfusa kayıtlı olan Miri
ve Melek'ten olma, Mutki, 01.07.1968 doğumlu, 23500447410 T.C. numaralı Ali KAYA'
Murattı Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.09.1994 gün ve 1994/164 esas 1994/153 karar sayılı
ilâmı ile önceden HACI olan ismini ALİ olarak değiştirdiği, 18.05.1992 tarihinde Muğla İli
Milas İlçesi Karaağaç Köyü doğumlu ve bu yer nüfusuna kayıtlı İlkay isimli bayan ile
evlendiği ve 1994 ve 2000 doğumlu Rana ve Mert isimli iki çocuk sahibi olduğu getirtilen
nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzca. Jandarma Genel Komutanlığından istenen Ali KavaVa Ait Personel
Bilgi Formu'na göre: 1991 yılında Uzman Jandarma olarak göreve başlayan Ali KAYA'nın;
01.07.1991-06.09.1993 tarihleri arasında Bingöl-İl Merkez-Ihcalar Krk.K.Em, 20.09.1993-
15.08.1994 tarihleri arasında Ankara-Güvercinlik J.Okl.K.LığVnda, 26.08.1994-03.07.1995
tarihleri arasında Tekirdağ-Muratlı Merkezli KridCYrdo, 20.07.1995-20.07.1998 tarihleri
arasında Diyarbakır-isth.ş. isth. astsb, 20.07.1998-24.04.1999 tarihleri arasında Diyarbakır-
İsth.Şb.. İsth. Astsb, 01.09.1999-15.08.2001 tarihleri arasında Diyarbakır-Per.Ş.Erb.ve Er İşlem
Astsb, 03.09.2001-01.07.2004 tarihleri arasında Gaziantep-İsth.Ş.Ças İsth.Astsb, 18.07.2004
tarihinden itibaren Hakkâri-İsth.Ş.Ter.Oly.Tim K. olarak J.Gn.K-lığuıa bağlı çeşitli birliklerde
görev yapmıştır. En son 2004 yılı genel atamaları ile Hakkâri İl JJC.lığı emrine atandırılmış
ve Hakkâri İl J.K.hğınca da, Hakkâri İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü Terör Olayları Tim Komutanı
olarak görevlendirilmiştir. 2001 yılında istihbarat ihtisasına seçilmiş ve Isth.Ş.Md.lüklerinde
görev yapmıştır. İstihbarat ihtisasına seçildikten sonra 2002-2003 yıllarında istihbaratın
"Bölücü Faaliyetler" özel alanında kurs görmüştür. Mesleği süresince, adli ve idari
soruşturma geçirmediği belirtilmiştir.

Komisyon Başkanlığımızın 05.01.2006 gün ve esas no A.01.1.GEC.10/322.323.324-
56 sayılı yazı ile Jandarma Astsubaylar Ali Kaya'nın aldıkları ödüller. 02.02.2006 tarih ve
esas no A.Ol.l.GEC.10/322.323.324-100 savılı vazısı ile de. "Ödül Listesi"ne gerekçe teşkil
eden tüm bilgi ve belgeler ile ödül verilmesine ilişkin mevzuat istenmiş. Jandarma Genel
Komutanlılı&'nın 23.01.2006 tarih ve 19498 sayılı. 21.02.2006 tarih ve 55350 savılı yazılan ile
bu talebe cevap verilmistir.Buna göre.

"U.Gn.K.lığı personeli;
&.211 sayılı İç Hizmet Kanunun md.32, İç Hizmet Yönetmeliği md.50-53 esaslarına

göre ödüllendirilmektedir.
b. Aynca ödüllendirme şekilleri 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

md. 188-202 belirtilen genel esaslar çerçevesinde md.204 kapsamında hazırlanan,
(1) MYT.53-2 TSK Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliği

(2002),
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(2) (2) MY:53-3(A) TSK Şerit Rozet Yönergesi (1997),
(3) (3) JGY:53-3 {A) J.Gn.K.lığı Ödül Yönergesi (2002) esaslarına göre;
(a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik harekâtında, asayiş, takip ve tenkil

harekâtının icrasında, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadelede liyakat, feragat
ve yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterilmesi,

(b) Olağanüstü hal ve durumlarda, yangın, deprem, seylap gibi büyük tehlike arz eden
olaylarda ve diğer tabii afetlerde; liyakat, feragat ve yüksek hizmet veya yaşamını ortaya
koyarak büyük yararlılık gösterilmesi,

(c) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde emsallerine nazaran üstün
başarı sağlanması,

(d) Bulundukları kıt'a, karargâh ve kurumlarda, yurt içi ve yurt dışında yapılan
çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlanması gibi durumlarda
gösterilen basan derecesine göre sıralı amirler tarafından, ödüllendirilmektedir.

2. Bu doğrultuda;

a. J.Astsb.Kad.Bçvş.Ali KAYA (1994-Uzm.365)'nın; mesleki safahatında çeşitli
birlik komutanlıklarından aldığı ödüllerin birer suretinin bulunduğu dosyasında Hakkâri İl
J.K.lığınca yapılan inceleme neticesinde;

(1) İç Güvenlik Harekatında önleyici zabıta hizmetlerinde gösterdiği yararlılık
nedeniyle Diyarbakır Valisi tararından 08 Mayıs 1997 tarihinde takdir belgesi ile
ödüllendirildiği,

(2) İç Güvenlik Harekatında terörle mücadeledeki hizmetleri nedeniyle;
(a) 21 Nisan 1992 tarihinde Diyarbakır J. Asayiş Komutam tarafından,
(b) 20 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl İl J.Komutanı tarafindan,
(c) 10 Aralık 1996 tarihinde Diyarbakır İl J.Komutanı tarafından,
(d) 24 Mart 1997 tarihinde Diyarbakır J.Bölge Komutanı tarafından,
(e) 27 Ocak 1999 tarihinde 2 nci Ordu Komutanı tarafından,
(f) İS Mart 1999 tarihinde İsth. Ş. Müdürü tarafından takdirname ile

ödüllendirildiği,
(g) Hakkâri ilinde;
(I) 22 Ekim 2004 tarihinde İsth.Ş.Müdürü tarafından,
(II) 26 Ekim 2004 tarihinde Tugay Komutam tarafından,
(III) 01 Aralık 2004 tarihinde İl J.Komutanı tarafindan,
(IV) 17 Şubat 2005 tarihinde İsth.Ş.Müdürü tarafından,
(V) 31 Ekim 2005 tarihinde Tugay Komutanı tarafindan,
(VI) 22 Kasım 2005 tarihinde İl J. Komutanı tarafından takdirname ile

ödüllendirildiği,
(3) Disiplinli ve özverili çalışma nedeniyle,
(a) 05 Nisan 1996 tarihinde İsth.Ş.Müdürü tarafindan,
(b) Nisan 2001 tarihinde İl J.Komutanı tarafından takdirname ile ödüllendirildiği,
(4) İç Güvenlik Harekatında önleyici istihbarat hizmetlerinde başarısı nedeniyle,

03 Mart 2005, J1 Mayıs 2005 tarihinde Ü J. Komutanı tarafından ödüllendirildiği
(5) Üstün hizmet kapsamında 19 Temmuz 1996 ve 1998 tarihlerinde iki kez

nakdi (para) ödülü,
(6) 20 Nisan 1992 tarihinde "İç Güvenlik Harekât Şerit Rozeti", 29 Ağustos

2000 tarihinde "Üstün Basan Kıdemi Şerit Rozeti" ve 01 Ağustos 2001 tarihinde "Yara
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İşareti Beratı" olmak üzere toplam (3) şerit rozet ile ödüllendirildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak: Ali Kaya'nın 1992-2005 yıllan arasında; (2) adet para ödülü, (2) şerit
rozeti, (1) yara işaret beratı, (17) adet takdirname ile ödüllendirildiği incelenmiştir.

Bu ödüller arasında 22.11.2005 tarihinde Hakkâri İl jandarma Komutanlığı emrinde
İstihbarat/Terör Olayları Tim Komutanı olarak görevli iken başarılı çalışmalarından bahisle
Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafından 'Takdirname" ile ödüllendirilmesi
dikkat çekmektedir.

Erhan Kubat Ali Kava'va belirtilen tarihte takdirname verilmesi nedenini
Komisyonumuza bilgi verirken sövle ifade etmektedir:

"BAŞKAN -Bir de, bu Ali Kaya ile Özcan İldeniz'e bir takdirname verme var. Bu
takdirname verme, zaten, bize de bir mevzuat gönderdiniz, o çerçevede oluyor galiba. Bir de
Veysel Ateş'e verilen para ödülleri var. Onlarla ilgili de bir iki şey söylerseniz. Basında da
bazı şekilde yer aldı bu.

ERHAN KUBAT - Sayın Başkanım, ben onunla ilgili konuyu arz edeyim size. Şimdi,
basında, tabiî, biraz daha değişik oldu; ama, biz de bunları görünce şaşırıyoruz, üzülüyoruz,
gülüyoruz, falan; ama, Ali Kaya'ya verilen takdirnamenin bir örneğini getirdim. Sanki,
patlamadan sonra, işte bu patlamaya mükafat gibi duyuruldu. 28 Ekim 2005'te, İl Merkez
Kavaklı Köyünde, terör örgütüne ait sığınak malzemesi ele geçirildi. Bu sığınakta neler vardı;
ben onun vukuat raporunu da getirdim; okuyorum: Çuval içinde 15 kilo kubar esrar, Ter
kiloluk 10 kilo torba içerisinde 10 kilo esrar, 10 kilo patates, 25 kilo makama, 15 kilo salça,
10 kilo tuz, 10 kilo çay, 5 kilo yağ, 70 kilo bulgur, 3 karton Tekel 2000 sigarası. Bu sığınak
tamamen PKK terör örgütüne aittir. Bununla ilgili vukuat raporumuzu çekmişiz, Cumhuriyet
savcılığına bildirmişiz. Bu bir basandır, bunu ortaya çıkarmak başarıdır.

Bunların yanında da, göreve giden uzman çavuşlar var. Bunlara da demişiz ki,
yönergemiz gereği, güzel çalışmalarından dolayı bunları mükafatlandırın demişiz. Alay
komutanı olarak ben mükafatlandırdım. Personel şube müdürü gider, o olayla ilgili vukuat
raporu çekildikten sonra, 3-5 gün sonra yazar. Sonra bana getirir müsveddesini. Biz okuruz,
evet, şurayı düzelt, şunu yap, şunu yap deriz. Onu da düzeltir gider. Ondan sonra getirir, şöyle
renkli kâğıtlarımız vardır -bu fotokopidir- bunu imzalarız. Bunu personel şube şahsi dosyasına
koyar, üst komutanlığa gönderir ki, şahsi dosyasına gitsin. Çünkü, bunlar, ileriki şeylerde
mükafatlarda puanlar vardır. Bunlar da 22 Kasıma denk gelmiş bir faaliyettir yani.

BAŞKAN - Yani, aslmda önceden düzenlenmiş; ama, resmî prosedür, işlem daha
sonra tamamlanmış.

ERHAN KUBAT - Sistemin doğası gereği. Mesela, ben demişimdir ki, o anda
operasyondasınızdır, başka yerdesinizdir, 10 gün sonra gelmişim, demişimdir ki, şu olayları
yapanlar kimse, şunları ilçe jandarma komutanlığına veya istihbarat şube müdürlüğüne, kim
başarılıysa bana ismini söyle, onlara takdirname verelim. İstihbarat şube müdürü hazırlamış
getirmiş. Yani, bu, genel olarak, bir, birbuçuk ay sürer, şey sürer. Yani, bu doğal bir olaydır.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Komutan, bakın şimdi, bu, hakikaten,
dediğiniz tamamen doğru, inanıyorum; ama, biz de, öyle yapmamız lazım ki, artık, ortalık toz
duman olmuş, bu adamlar, şu yapılmış, bu yapılmış, birtakım dedikodular var. Şimdi, tedbirli
olmamız lazım. Yani, kamu görevlisinin biraz tedbirli olması lazım, ya şu şurada, kenarda
azcık dursun da, dedikodulara mahal vermeyelim, gereksiz şüphelere sebep vermeyelim diye,
bunu biraz bekletmiş olsaydınız daha mantıklı olmaz mıydı?

ERHAN KUBAT - Yok, yani, yapılan basan zamanında mükafatlandırılır. Ben bunu
bir sene sonra mükafatlandırdığımda bunun bir kıymeti yok ki. Bu çocuk çalışmış, bunları
çıkarmış. Üst komutanlık da bu şekilde yapar. Mesela, der ki, vali bey izin vermedi, bütün
Türkiye'den gelenleri biz il şeyine almadık, biz buraya koyduk. Buraya görevlendirdikten
sonra başanlı bir şekilde çalıştı, tugay komutanı dedi ki, ben takdirname vermek istiyorum. O
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sırada, o personel disiplinsizlik yapmış, vay efendim bunu şey yapalım. Yani, ben o
görüşünüze katılmıyorum.

ENVER YILMAZ (Ordu) - Ekim 31'den sonra aynca bir ödül var. Bu gazeteye de
yansıyan haber doğrultusunda değil mi? 31 Ekimden sonra sizin vermiş olduğunuz bir ödül
var mı?

ERHAN KUBAT - Benim bir tane var, bu da 22 Kasım. Ondan önce Tugay
Komutanının verdiği var personele. Yani, şimdi onu bir çıkarayım. Ali'nin mi, Özcan'ın mı?

ENVER YILMAZ (Ordu) - Ali'nin, 31 Ekim.
ERHAN KUBAT - Benim kaydımda yok. 9'unda almış Ali, 9.11 şey olarak. Pardon,

özür dilerim, ben görevlere bakıyorum.
BAŞKAN - Bu listeden de bakabilirsiniz, sizin gönderdiğiniz zaten. Tugay

Komutanının verdiği galiba o, sizin verdiğiniz değil de.
ERHAN KUBAT - Şimdi, benim verdiğim olayı arz ettim biraz önce. Ondan önceki

çalışma 31.10'da, onu da Tugay Komutanımız vermiş.
BAŞKAN - Aynı şey mi gibisinden.
ERHAN KUBAT - Hayır, başka. Keşke takdirnameleri getirseydim, hangi maksatla

verildiği orada çıkardı... .
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Şimdi, ben o takdirname meselesine geri

dönmek istiyorum. Siz savcılık el koymuştur, gizlilik olduğu için herhangi bir açıklamaya
girmek istemiyorum dediniz ama, burası basma kapalı bir yer olduğu için herhangi bir yeri
gizliliği aşan ve ihlal eden, buradan illegal bir şekilde basma yansıtılsa da bunda bir
sorumluluk ya da mahkemeyi yönlendirme gibi bir sonuç çıkmaz. Öncelikle bunu belirteyim.
Fakat, buna rağmen, olayda arkadaşlarınızın mağdur olduğunu söylediniz. Şimdi, normalde
birine bir takdirname verileceği zaman, fevkalade bir vukuatı varsa, yani, basma yansıdığı
gibi veya basının düşündüğü gibi bir şey sizde de öyle bir kanaat hasıl olsaydı, yani, suçüstü
yapılmış, bir yeri bombalarken, illegal bir şekilde yakalanmış iki tane astsubaya herhalde
takdirname takdir edilmiş olsa bile, bu verilmezdi diye düşünüyorum.

Acaba, sizdeki bunların mağduriyetini gidermek ve bir noktada manevi bir destek
sağlamak amacı güdülmüş olabilir mi, bu takdirnamelerin 22 Kasımda verilmesiyle? Veya
verilmesinin iptal edilmemesinde böyle bir düşünce olabilir mi?

ERHAN KUBAT - Bomba atarken yakalanmış astsubay falan yok.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Basına aksedenleri şey ediyorum.
ERHAN KUBAT - Baştan söyledim, bomba atarken yakalanan astsubay falan yok.

Bu iddianameler çıktığı zaman hepimiz göreceğiz. Kim ne görmüş, kim ne ifadesi var. Biz
olay yerine indiğimiz zaman, iki gün kimse gelmedi. Bize resim lâzım. Kim bunlar, bilmem
ne diye bir sürü konuşmalar var. Hepsi örgütlendi, ondan sonra gelip basına bir anda yayıldı.
Ali'nin herkes resmini biliyordu. Gelsin birinci gün şu attı diye birisi göstersin. Öyle bir şey
yok. Yani, astsubay yakalanmış, böyle bir astsubay yakalanmış, çizgiyi çizdik, astsubaylar
suçlu, neden alay komutam takdirname verdin? Vermeseydin. Hayır efendim, onun
takdirname enirini ben ta o ay vermişim. Bu personele, kimse, başarılılar, yanında uzman
çavuş, şu, bu, göreve gidenler, bunlara takdirname yazın demiş. O, gelmiş. Görevden
gelmişim, gitmişim, gelmiş bakmış.düzeltmiş imzalamışız. Bu olaylar olmuş. Personel şube
bunu yazmış, üst komutanlığa göndermiş, bu süreçler ayn işleyen süreçler. Yani, bir çizgi
halinde, ben sizin gibi düşünmüyorum, benim astsubayım burada mağdurdur. Tamamen resmi
bir göreve gitmiştir, kanunlu bir göreve gitmiştir, kanunsuz hiçbir şey yoktur! Jandarma
Teşkilatı olarak da kanunsuz hiçbir olgunun, hiçbir oluşumun, hiçbir faaliyetin içine
gitmemişizdir biz! Biz Yüce Atatürk'ün dediği gibi "biz, kanun ordusuyuz" Bomba atarken
astsubaylar yakalandı, çizgimiz çizildi, öyle bir şey yok! Ben sizin gibi düşünmüyorum."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafından 22.11.2005 tarihinde,
Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen bomba
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patlaması ile ilgili olarak önce tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen 28.11.2005
tarihinde İse Van 3.Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan, Jandarma Ast.Ali Kaya'ya,
bahse konu olayın tüm kamuoyuna mal olduğu ortada iken, Devletin en üst
kademelerinde olayın boyutu değerlendirilirken andan şahsın belirtilen eylemin zanlısı
olduğu İleri sürülmekte, böyle bir durumda yapılması gerekenin olayın şüphelisi
hakkında adli makamlarca yapılacak tasarrufu beklemek, kendisince de idari
soruşturma başlatmak obuası gerekir iken, aksine bir tutumla, 09.11.2005 günü
meydana gelen olaydan 13 gün sonra Hakkâri ti Jandarma Komutanuğı'nın 22.11.2005
tarih ve 4074-131-05/3632 saydı " 28 Ekim 2005 günü saat 07.00.sıralannda Hakkâri İli
merkez İlçesi Kavaklı mevkii Kaval Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait sığmak
ve yaşam malzemesinin ele geçirilmesi olayındaki üstün gayretiniz ve çalışmalarınız
takdire şayandır. Sizi, bu üstün çalışmalarınız ile emsallerinize örnek teşkil edecek
tutum ve davranışlarınızdan dolayı tebrik takdir ve tebrik eder, başarılarınızın
devamını dilerim.** gerekçesiyle "Takdirname" ile ödüllendirilmesinin her ne kadar
09.11.2005 günü meydana gelen olayla ilgili olmadığı açık isede, takdirname
verilmesinin zamanlaması dikkat çekmiş, anılan olayın şüphelisi olmasına, yargı süreci
devam etmesine rağmen bu hususu gözetmede gerekli özenin gösterilmediği, tesis edilen
işlemin yerindeliği konusunda tereddüd ve kamu vicdanında kaygı duyulmasına yol
açmış, olayın hassasiyet ve nezaketine uygun tutum içinde davranılmadığı kanaati
edinilmiştir.

b) Umut Kitabevi Olayı Öncesi Hakkındaki İddialar

b.l- Mehmet Ali ALTENDAĞ'ın İddiaları
Ali KAYA ile ilgili ilk iddia Diyarbakır Söz Gazetesinin Sahibi ve İş Adamı Mehmet

Ali ALTINDAĞ tarafından ortaya atılmaktadır, şöyle ki;
M. Ali Altındağ Komisyonumuza verdiği ifadesinde ve sunduğu belgelerde;
İlk olarak;
22.06.1996 günü Diyarbakır'a 12 km mesafede bulunan Altındağ Dinlenme

Tesislerine bir saldın düzenlendiğini ve müşteri konumundaki 8-9 kişinin öldüğünü, 10-15
kişinin yaralandığını, o sezon çok büyük zarara uğradıklarını, tesislerin jandarma bölgesinde
olduğunu ancak jandarmanın konunun üzerine gitmediğini, gevşek çalıştığını, ancak jandarma
bölgesine girmeden Emniyet'in kendi bölgesinde kalan çalışmada çok yardıma olduğunu,
Emniyet Müdürü Rıdvan GÜLER'in ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Ramazan
SÜRÜCÜ'nün olayın aydınlanması için çalıştıklarını, örgütün elemanı olup, şehirde kalıp
irtibat sağlayan " gündüz külahlı gece silahlı" denilen kimseler olarak tanımlayabileceği 40-
50 kadar milisi yakaladıklarım, sorguladıklarım bunlardan bazıların önemli itiraflarda
bulunduklarım ancak bu sırada çok dikkat çeken bir olay olarak; sonradan general ve emekli
olan, o günün Jandarma Alay Komutanı Mecit KORKUT'un yukarıda adı geçen iki emniyet
mensubunu azarlayıp, tehdit ve küfür ettiğini, "- Siz bizim bölgemize niye giriyorsunuz, niye
müdahale ediyorsunuz?" dediğini, Emniyetin kendilerine ait otelden bir iki şahsı aldığını
jandarma'nın da bu kişilerden daha detaylı bilgi alınmasın diye engel olmak istediğini,
emniyet mensuplarının korkudan bir şey diyemediklerini, ama çalışmayı da sürdürdüklerini
20-30 kişinin tutuklandığım dava açıldığını ve yargılamanın hâlâ devam ettiğini,

İs Adamı Ali İhsan KAYA'nın Altındağ Dinlenme Tesislerine saldırı olayında PKK
milislerinden oluşan Dicle Çetesi'ne bu isi yapmaları için 100.000 mark para gönderdiğini.
Diyarbakır 4. nolu DGM'nin 1996/377 esas. 2003/75 karar sayılı ilamı ile 21 sanıklı davada 3
sırada yargılandığını, iddianame tanziminden sonra yürürlüğe giren 4616 sayılı Yasa
tanımına göre sanığın eyleminin TCK'nun 169. maddesi kapsamında kaldığı sabit
görüldüğünden anılan yasanın % maddesi gereğince Kesin hükme bağlanmasının
ertelenmesine karar verildiğini.
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Ali KAYA'nın da 1998-2000 villan arasında gerçekten bazı işadamlarıyla işbirliği
yaparak para karşılığında kendisine suikast düzenlediğini, başaramadığını, ancak çocuklarına
ulaştığını,

İkinci olarak:
Gazetelerinin çizgisinin muhafazakar fakat devlet yanlısı olduğunu, 1998'de 28 Şubat

sürecinde kendilerine HİZBULLAHÇI damgasının yapıştınldığını, Altındağ dinlenme
Tesislerinde Hizbullah kampı kurulduğunu, şeriat kurmaya çalıştıktan yaftasının
yapıştınldığını, 1998 yılı Mayıs ayının 25'i veya Haziran ayının ilk günlerinde bütün iş
yerlerinin polis ve jandarmaca arandığını, hatta jandarma bölgesi olmayan yerlerde bile
jandarma tarafından didik didik arandığını, arşivlerini alıp götürdüklerini ve müftü ve
yardımcılanna incelettirildiğini, kendisinin ve gazetedeki bazı görevlilerin göz altına
alındığım, bu aramalann başında kilit noktada MUTKİLİ ALİ'nin ver aldığını, daha sonra
Tokat bölgesinde öldürülen Ersin BACAKSIZ olduğunu, bu kişilerin kendilerini polisten alıp
jandarmaya götürdüklerini, gözaltına aldıklannı gözlerini bağlayıp epeyce zulüm ettiklerini.
bu arada İlahiyat Fakültesinden hocaların, müftü ve yardımcılannm kitaplarda yasa dışı bir
şey olmadığına dair rapor verdiğini, buna rağmen zulme devam edildiğini, bu sırada METİN
Kod isimli Binbaşı CEMAL TEMİZÖZ'ün kendisine; - Mehmet ALTINDAĞ sen bu
memlekette bir köksün, bugün seni söktüreceğim, götüreceğim" diyerek tehdit ettiğini, -Sen
Atatürk düşmanı mısın? diye soru sorduğunu, kendisinin cevaben- Ne alakası var, Atatürk
aleyhinde bir şey yazmış mıyım, bir şey söylemiş miyim? niye Atatürk düşmanı olayım,
sebep niye, bana onu ispat edebilir misiniz? Bilakis M. Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu milli
mücadelenin hayranıyım diye cevap verdiğini, Cemal TEMİZÖZ'ün de - Aa ben öyle
bilmiyordum, bize yanlış anlattılar dediğini,

Sabahleyin DGM Başsavcılığına sevk edildiklerini, kendisinin ve Ömer
Büyüktimur'un tutuklanmaya sevk edildiğini ancak nöbetçi hakimin tutuklamayıp serbest
bıraktığım, başsavcının buna itiraz ettiğim, ancak kabul edilmediğini, bir hafta 10 gün sonra
Diyarbakır DGM Başsavcılığının 16.03.1999 gün ve 1999/63 saydı karan ile takipsizlik
verildiğini,

Üçüncü olarak:
Bu olaydan 10-15 gün sonra da PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasının ortaya

atıldığım;
08.06.1998 tarih 3590-021-98/AS İSTH (021) sayılı T.C. Kara Kuvvetleri

Komutanlığı, 7. Kolordu Komutanlığının ele geçen dokümanlar konulu ve P. Kur. Kd. Alb.
Kurmay Başkanı V. Erhan TAVŞANCI imzası ile DGM C. Başsavcılığına yazılan yazıda;

"1-05 Haziran 1998 tarihinde SEYEDA Mah.(8261)'de bir GGK Timi ile BTÖ
elemanlan arasında çıkan çatışma neticesinde BTÖ'ne ait belgeler ele geçirilmiştir.

2- Söz konusu dokümanlann incelenmesinde bazı şahıslara ait isimler ile telefon
numaralan tespit edilmiştir. Ele geçirilen dokümanlar adli işlemlerde kullanılması maksadıyla
ekte sunulmuştur."

Denildikten sonra ekte sunulan -iki farklı el yazısından oluşan ERNK harfleri olan
mühürle mühürlenmiş notta;

" ZAP KARARGAH KOMUTANLIĞINA
Bize ulaşan talimatlannız doğrultusunda konu ve kişilerle ilgili çalışmalanmız

istenilen düzeyde olmasa da önemli gelişmeler sağlandı. Özellikle Diyarbakır ve ilçelerinde
önemli .... ler sağlandı. Bu ilişkilerle büyük m...le savaşçı katılımı, eylemsel ve maddi...
önemli işler yürütülmektedir...., Bu ....mda cephesel önemli gelişmeler sağlanıldığma
inanıyor, Bu konulara daha fazla önem veriyoruz. Bahse konu Altındağ Ailesi ile ilgili
notlarınız doğrultusunda bağlantıya geçtik direkt gerekse dolaylı bağlantılarımız devam
etmektedir. Özellikle selahattin ALTINDAĞ, ...min ALTINDAĞ içten samimiyet göstererek
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gelip ...at fiilen bizlerle görüşmeleri yurtseverliklerini ....termektedir. Belirttiğiniz 500 bin
markın 350 bin markını ....dan aldık. Ancak yönetim olarak 150 bin .. maktan iyi niyet
gösterisi olarak bed... geçmişte yaşanan olaylarla ilgili karşılıklı öz eleştirileri yoktur. Aynca
bu iki şahıs diğer bazı çalışmalar yapacaklarına dair söz verdiler samimiyetlerine inandık.
Ailenin konumu itibariyle deşifre olmamaları için bizzat önemli işlerde
kullanmamızda....Bu aileyi konuşmamız önemli ilişkileri beraberinde doğuracak... bu yüzden
daha hassas davranıyoruz, kışa doğru akademiye göndereceğimiz şahıslan bize durumlarımıza
göre değerlendirip talimatlarınızı aldıktan sonra göndereceğiz. Devrimci selam ve saygılar,
Amed Eyalet komutanlığı Dr. Nasır" yazılarının olduğu devamında da farklı kalemle farklı
bir konudan söz eden ayrı bir yazının yer aldığı,

Bunun üzerine Diyarbakır DGM Başsavcılığının 18.06.1998 gün ve 1998/486 sayılı
iddianamesiyle DGM'ne Selahattin ve Mehmet Emin ALTINDAĞ hakkında yasadışı PKK
terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan kamu davası açıldığı,

Sanıkların 10-13 Haziran 1998 tarihleri arasında gözaltında kaldıkları, 13.06.1998 -
17.06.1998 tarihleri arasında tutuklu kaldıkları,

4 Nolu DGM Başkanlığının 18.02.1999 gün ve 1998/153 esas 1999/36 karar sayılı
ilam ve eklerinden,

Mahkemece KKK Kulp 2. İç Güvenlik Tabur Komutanlığına yazı yazılarak anılan
çatışmada ölü terörist ele geçip geçmediği ve eğer ölü terörist ele geçti ise üzerinden belge ele
geçip geçmediği hususunun sorulduğu,

Anılan Tabur Komutanlığından;
"Lice İlçesi mülki sınırlan dahilinde yer alan YENİYAZI ve BALLICA meskun

mahallerinde operasyon icra edilmiş ve terör örgütü mensuplan ile sıcak temas sağlanması
sonucu çatışma çıkmıştır. Çatışma sonucunda bölgede yapılan arama tarama faaliyeti
esnasında İlgi (c) yazı ile gönderilen operasyon sonuç raporunda biri erkek yedi terörist ölü
olarak ele geçmiştir. İlgi (a) yazıda bahsedilen gerek KOÇERİN (K) adlı ölü bayan teröristin
ve gerekse diğer teröristlerin üzerinden herhangi bir silah malzeme ve doküman ele
geçirilmemiştir. Aynca çatışma bölgesinin Lice ilçe merkezine uzaklığı, zor arazi yapısı ve
ulaşım imkanlarının olmaması dolayısıyla C. savcılığınca herhangi bir adli işlem (otopsi vb)
yapılması mümkün olmamıştır." cevabının alındığı,

EGM Kriminal Polis Lab. Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Kriminal Polis
Laboratuan'mn 23.03.1999 gün ve 1999/105 sayılı raporunda da;

Söz konusu belge ile ilgili olarak; "3-a) Tetkik konusu belgelerden " 1 " sıra numaralı
belgede basılı olan ve içeriği tarafımızca "ERNK ... 1985" okunan mühür izi ile evvelce
tetkik için tarafınızca laboratuarımıza gönderilen belgelerin laboratuarımızda alıkonulan
fotokopileri üzerlerinde bulunan mühür izleri ile, fotokopi üzerinden teşhis ve tespit
olunabilen bulgular kadarıyla yapılan karşılaştırmalarında, çeşitli özellikler yönünden
aralannda fark görülmüş, bahse konu " 1 " sıra numaralı belgede basılı olan mühür izinin,
laboratuanmızda fotokopileri bulunan belgelerde mühür izleri basılı olan mühürler ile
basılmadığı kanaatına vanlmıştır" görüşünün yer aldığı,

Mahkeme kararının gerekçesinde
Sanıklara ait Altındağ Dinlenme Tesislerinin muhtelif tarihlerde bombalanıp tarandığı,

inşaat makinalannın yakıldığının savunulması ve Mahkemelerinin 1996/377 esas sayılı
dosyasında da buna ilişkin yargılamanın devam ettiği belirtilerek,

"Aynı bölge ve sahada operasyona katılan birliklerin Koçerin isimli teröristte
doküman ele geçme konusundaki birbirine çelişkili verilen cevaplar şüphe doğurmuştur.
Çünkü bölgenin özelliği, PKK örgütünün yardım alamadığı kişilerle ilgili olarak benzeri
düzenlemeler ile güvenlik kuvvetlerinin soruşturmasına maruz bırakma girişimleri, kimi
korucuların benzer girişimlerde bulunarak menfaatlenme yoluna gittiklerinin bölgede olağan
vakıalardan olması karşısında ele geçen dokümandaki açıklamalann sanıklann örgüte yardım
ettiği yolunda ciddi delil olarak ele alınmasını önlemiştir. Esasen sadece bu nevi belgeler
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delil olarak nazara alınıp uygulama yapılmaya kalkılacak olursa birbirine husumeti olanların
aynı yola tevessül edip, iftira yolu ile birbirlerini mahkum ettirmeleri gibi, tutarsız
uygulamalara yol açılabilecektir.

Sanıkların Örgüt tarafından taciz edilmiş olmalarının bir gerçek olması, örgütün bu tür
kasıtlı atfı cürüm girişiminin ihtimal dahilinde olabileceği gerçekleri karşında ve kaldı ki
mücerret bu belgenin yardım-yataklık fiiline ciddi delil olamayacağı gerçeği karşında müsnet
suçtan sanıkların BERAATI cihetine gidilmiştir" cümlelerine yer verildiği,

Zikredilen kararın Diyarbakır DGM C. Başsavcısı Nihat ÇAKAR tarafından
15.03.1999 tarihli dilekçe ile temyiz edildiği, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 29.11.1999 gün ve
1999/1865-3755 esas - karar sayılı ilâmı ile C. Savcısının yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oy birliği ile hüküm kurulduğu,

Anlaşılmıştır.
M. Ali ALTINDAĞ ifadesinde: yukarıda bahsedilen belgeden dolayı 7. Kolordu'nun

harekete geçtiğini, o dönemde Kolordu Komutanının bugünkü Kara Kuvvetleri Komutam
Yasar BÜYÜKANIT. DGM savcısının bugünkü Kadıköy C. Başsavcı Vekili Nihat ÇAKAR
olduğunu. MİT Bölge Başkanının bugünkü Müsteşar Yardımcısı Cemal UZGÖREN
olduğunu.

O tarihte çocuklarının gözaltına alınması üzerine Yaşar BÜYÜKANIT ile
görüştüğünü ve kendisine "- Mehmet Ali bey bir şey olmaz, senin çocukların şey edecek, Şey
olur, sen eve gitmeden çocuklar bırakılacak merak etme" dediğini, yanından çıkarken kapıda
çocuğunun telefonda "Baba bizi tutukladılar." dediğini, kendisinin de oğluna bir şey
olmayacağını söylediğini,

Ertesi gün MİT Bölge Başkam Cemal UZGÖREN ile görüştüğünü, bu şahsa da devlet
yanlısı, 1000-1500 kişiyi istihdam eden biri olduğunu, PKK ve Hizbullah'a karşı mücadele
verdiğini, O'nun cevaben - Sen ne yazdığını biliyor musun? sen farkında mısın? dediğim,
kendisinin de aynca devlet içinde rüşvet alan, hortumculuk yapan, itibarsızlık ve iradesizlik
gösteren insanların aleyhinde yazdığını söyleyince, Cemal ÛZGÖREN'in "- Bir şey olmaz
sen git 15-20 gün çocukların yatsın, biraz ders olsun sana." dediğini,

Daha sonra kısa surede çocuklarının serbest kaldığı.
Astsubay Ali KAYA'nın 1998-2000 villan arasında gerçekten bazı işadamlarıyla

işbirliği yaparak para karşılığında kendisine suikast düzenlediğini, ancak başaramadığını,
çocuklarına ulaştığım.

Kendisi hacda iken aralarında tazminat davaları olan DGM Başsavcısı Nihat
ÇAKAR'la oğlu Mehmet Emin ALTINDAĞ'ın İş Adamı Ali İhsan KAYA'nın aracılığı ile
27.03.2000 tarihinde görüşüp Başsavcıya 7 milyar verip Avukatı Cavit TORUN'un davadan
karşılıklı vazgeçtikleri ve kendisinin hac dönüşü buna çok kızdığını avukatını azlettiğini
diğerlerini de şikâyet edeceğini söylediğini, bunu öğrenen Nihat ÇAKAR'm kendisini o
akşam gözaltına aldırdığını, bunu duyan oğlu Mehmet Emin'in Erzurum'dan babasının
yanına gelirken trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğünü, ancak bunu ispatlayamadığuu,

Diyarbakır ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarına dilekçeler ve deliller verdiğini özetle
ifade etmiş ve beyanlarını teyid edeceğini belirttiği belgeler sunmuştur.

b.2- "İTİRAFÇI" Adlı Kitaptaki Abdulkadir AYGAN'ın İddiaları
Eski itirafçı ve JİTEM kurulduğunda ilk yedi kişilik kadrodan olduğunu şimdi de yurt

dışında olduğunu belirten Abdulkadir AYGAN'ın itiraf ve açıklamalarını içeren "İTİRAFÇI"
isimli kitabın 66-67 inci sayfalarında "Kaya-Alhndağ Rekabeti" başlığı altında; "JİTEM'e
kadrolu olarak cellatlık yapan itirafçılar, Bölgedeki iş adamlarının oyuncağı oluyor ve bu
güçleri birbirine karşı kullanmaya başlıyorlar.Tıpkı Çuİaırova'daki Ağa-Bey çelişkisi ve her
birinin dağdaki eşkiyalan besleyip kendi egemenliğine almaya çalışması gibi. İki güncel
örnek. Biri Ali İhsan KAYA, diğeri ise Alündağ Tesisleri ile Diyarbakır Söz Gazetesinin
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sahibi Mehmet Ali Altındağ. Her iki iş adamının da devlet ve silahlı güçlerle araları pek iyi.
Abdulkadir AYGAN, bu konuda son derece çarpıcı şeyler anlatıyor:

İş adamı Ali İhsan KAYA ve Altındağ Tesisleri sahibi Mehmet Ali Altındağ arasında
rekabet vardı. M. Ali Altındağ'ın Elazığ yolu üzerinde turistik tesisleri var. Onun yakınında
Ali İhsan KAYA'nın da T-Shirt üreten tekstil fabrikası vardı. Ali İhsan KAYA nasıl etmişse
Abdulhakim GÜVEN'i kafaya almış, arası çok iyiydi. Hatta itirafçı Hıdır ALTUĞ'u da onun
yanına koruma olarak verdi. "Bir yere davetliyiz" diyerek beni çağırdı.Gittim, fabrikada
misafir edildik. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorgusunda çalışan Mutkili bir
astsubay vardı. * MUTKİLİ ALİ' diyorlardı. Şu anda Gaziantep'te görev yapıyor. O da
oradaydı. Onun da Ali İhsan KAYA ile arası iyiydi.

Söz dönüp dolaşıp Mehmet Ali ALTINDAĞ'a dayanıyordu. Ben JİTEM personeli
olduğum için benim yanımda konuşuyorlardı. Mehmet Ali ALTINDAĞ'ın Hizbullahçılara
yardımcı olduğunu ima etmeye çalışıyorlardı. Beni de işin içine çekmeye çalışıyorlar ve
duyduklarımı komutana ' Mehmet Ali ALTINDAĞ Hizbullahçılan besliyormuş, finanse
ediyormuş' diye anlatmamı bekliyorlardı.

Bir gerilla yakalanıyor. Elazığ ve Bingöl arasında. Adı Mehmet AĞAR. Sorgusu
yapılırken JITEM elemanlarından bazıları da hazır bulunuyor. Sorguda bulunanlardan biri de
bu durumdan faydalanmayı planlayan ve düzmece bir ifade tutanağı hazırlayan ALİ
ASTSUBAY adlı JİTEM'cidir.Astsubay, itirafçı Mehmet AĞAR'ın ifadesini Mehmet Ali
ALTINDAĞ aleyhinde yazıyor. İfadede, 'Bize bu tarihe kadar şu kadar Mekap ayakkabı
gönderdi, şu köyden geçerken adamlar şöyle yardım etti" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Abdulhakim GÜVEN'in JİTEM Komutam CEMAL TEMİZÖZ ile arası iyiydi.
Abdulhakim GÜVEN sıkça onun yanına gider, O da Abdulhakim'in her söylediğini yapardı.
Güven Cemal TEMİZÖZ'e Mehmet Ali ALTINDAĞ hakkında olumsuz raporlar getiriyordu.
Bir vakıf kurduğunu, bu vakıfta irticai eğilimli bazı gençlere geri eğitimler verdiğini
söylüyordu. Kısa bir süre sonra Diyarbakır'da Söz TV ve Söz Gazetesi'nin sahibi olan
Altındağ'ın bürosu bombalandı. Elazığ yolu üzerindeki tesisleri tarandı ve iki özel harekatçı
yaralandı. Gerisini AYGAN'dan dinleyelim: 'Ali İhsan KAYA bize şunu öneriyordu.
Abdulhakim vasıtasıyla, buna bir şeyler yapılsın. Yani bir suikast silahı ile... Abdulhakim ise
bunu kabul etmiş ve ' ben ve benim durumumda olan resmi kimlikli kişiler, ona rahatlıkla
yaklaşabiliriz.' diyordu. O esnada el bombasıyla onun imha edilebileceğini söylüyordu. Tabi
daha sonra ne olduysa Abdulhakim bu suikastı yapamadı."

Şeklinde anlatımlar bulunmaktadır.
iş adamı Ali İhsan KAYA 26.01.2006 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadede; Ali

KAYA'yı tanıdığını, 1994 veya 1995 yılında Diyarbakır'da yaklaşık 90-100 iş adamı, çiftçi,
esnaf, müteahhitlerin içinde olduğu Arteş (K) Engin KARADAĞ isimli birinin ifadesinde
verdiği listede adı geçenlerin hepsinin örgüte yardım etmeleri iddiasıyla ifadesinin alındığını,
Ali KAYA'yı oradan ifadesini aldığı için tanıdığını, kendisine bu sırada kötü muamele
yapılmadığını ve kendisinden yasa dışı bir şey talep edilmediğini, özel bir samimiyeti, bir
dostluğu, görüşmüşlüğü falan olmadığını, belki beş alü yıldır, belki sekiz yıldır da hiç
görmediğini, ifadesini alıp, mahkemeye götürdüğünü, mahkemede de o yardım etmiş denilen
örgüt üyesi ile yüzleştirildiğini, o kişinin de "böyle bir şey yoktur, ben böyle bir ifade de
vermedim" dediğini, ilk mahkemede de zaten beraat ettiklerini, Ali KAYA'yı belki şimdi
görse de tanımayacağını, en az yedi sekiz senedir de hiç görmediğini, ancak bir iki senede bir
telefonla kendisini aradığım belirtmiştir.

Ancak; Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/56 değişik iş sayılı, iletişimin tespiti
kararma dayanılarak, Astsubay Ali KAYA'ya ait telefonda yapılan dinlemede, 18.11.2005
günü saat 18.36 da Ali KAYA ile Kaya İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketine ait telefonla
bir görüşme yapıldığının tespit edildiği incelenmiştir.
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t>3- Aktüel Dergisinde Ortaya Atılan İddialar

Ali KAYA ve Ali Osman CİLASUN hakkında başka bir iddia da yine Diyarbakır'daki
görev yaptıkları dönemle ilgili olup, Aktüel Dergisinin 19. ve 22-28 Kasım 2005 tarihli
sayısında " Şemdinli'deki kilit isim Jandarma Başçavuş Kaya hakkında altı yıl önce suç
duyurusu yapılmıştı, "Ali KAYA Diyarbakır JİTEM'den tamdık!" başlığı altında Murat
YALNIZ imzalı yazıda:

"O şu anda gündemin bir numaralı ismi. Kimine göre Şemdinli'de ortaya çıkarılan
İkinci susurluk Skandalı'nın anahtarı, kimine göre de PKK provokasyonunun kurbanı resmi
bir görevli!

Ali KAYA hakkında önceki görev yeri Diyarbakır'da 1999'da yapılmış bir suç
duyurusu var. O suç duyurusu dikkate alınsaydı belki de Şemdinli olayı olmayacak ya da
Kaya o olayda yer almayacaktı...

Ali KAYA adı ilk kez, 27 Eylül 1998'de Diyarbakır'da Fethi İPEK'in öldürülmesiyle
ilgili dosyada gündeme geldi. Cinayetin ardından Diyarbakır Jandarma Kaçakçılıkla
Mücadele Şubesi Müdürü Yüzbaşı Coşkun BAY AR, Astsubay Levent TOĞRUL, Uzman
Çavuşlar Serdar KARABULUT, Mehmet YÜKSEL ve Mustafa ALNAK ile JİTEM muhbiri
Ali YILDIZ "İpek'i para karşılığı öldürmek ve çete kurmak" iddiası ile tutuklanıp yargılandı.
Yargılama sonunda Yüzbaşı Coşkun BAYAR beraat etti, muhbir Ali YILDIZ müebbet hapse
mahkum edildi. Dava sırasında Yüzbaşı Coşkun BAYAR'ın avukatları müvekkillerini
savunurken olayı şöyle anlattı: İpek'in 27 Eylül 1998'de öldürüldüğü gece Yüzbaşı Coşkun
BAYAR Diyarbakır'daki kolorduda nöbetçiydi. Dönemin Jandarma Genel Komutam Rasim
BETİR'in yeğeni olan BAYAR, Kolordu Komutan Yardımcısına cinayet nedeniyle Ali
YILDIZ isimli bir muhbirden şüphelendiğini söyledi. Ali YILDIZ gözaltına alınarak
sorgulanmak üzere Üstçavuş Ali KAYA ve Yüzbaşı Ali Osman CELASUN'a teslim edildi.
Sorguda suçunu itiraf ederek iki uzman çavuşun da adım veren Ali YILDIZ buna rağmen
Üstçavuş Ali KAYA tarafından serbest bırakıldı. Ancak Yüzbaşı BAYAR tekrar devreye
girdi ve Yıldız Kolordu Komutan Yardımcısının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Bunun
üzerine Üstçavuş Ali KAYA İpek Cinayetini Bayar'ın üstüne yıkmak için YILDIZ'dan
kendisini BAYAR'ın azmettirdiğini ve para vaat ettiğini söylemesini istedi. İddiaya göre
KAYA'mn Ali YILDIZ'a bunu yaptırmasının nedenlerinden biri Yüzbaşı BAYAR'ın
akrabası Jandarma Genel Komutam Rasim BETİR'in Diyarbakır JİTEM hakkında bir rapor
istemesiydi. Üstçavuş Ali KAYA'da JİTEM mensubuydu ve raporda kendi adının ekibinin
geçmesinden çekiniyordu...

Bu iddiaya rağmen Yüzbaşı BAYAR önce 24 yıl hapse mahkum edildi. Ancak
Yargıtay'daki temyiz aşamasında Ali YILDIZ'ın ifadesini değiştirip Üstçavuş Ali KAYA'yı
suçlamasıyla BAYAR hakkında verilen ceza bozuldu. Yeni yargılama sonucundaysa BAYAR
beraat etti. Ali YILDIZ'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O günlerde dava dosyasına bir ihbar mektubu eklendi. Mektup'ta "İpek'in kan davalı
olduğu bir aşiretin mensuplarının öldürttüğü, bu iş için Üstçavuş Ali KAYA'ya ve Yüzbaşı
Ali Osman CELASUN'a belli bir miktar para ödendiği" yazıyordu. Yüzbaşı BAYAR'ın
avukattan ÜSTÇAVUŞ Ali KAYA hakkında rüşvet, sahte evrak düzenleme, BAYAR'ın
dolaplarının kırılması ve ifade alma kurallarının zorlanması iddiasıyla mahkemeye suç
duyurusunda bulundu. Ancak mahkeme delillendirilmemiş olduğu gerekçesiyle bu suç
duyurusunu reddetti ve olay böyle kapandı.

Beraat eden ve bugün yarbay rütbesinde olan Coşkun BAYAR bir başka ilde görevli.
Müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ali YILDIZ birkaç yıl sonra aftan yararlanıp

çıktı ve bir cinayete kurban gitti.
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Astsubay Ali KAYA ise Temmuz 20O4'te yeni görev yeri Hakkâri Jandarma
İstihbaratta göreve başladı ve yeni görevinde 1,5 yılım tamamlarken Şemdinli'de yine
gündeme geldi."

Biçiminde konu hakkında yorum yapıldığı görülmüştür.

Komisyonumuzca istenilenilen Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin
2000/127-279 esas-karar sayılı dosyası incelendiğinde ise; Sanıklar Ali YILDIZ, Jandarma
Yüzbaşı Coşkun BAY AR, Uzman Çavuş Mustafa ANNAK ve Astsubay Levent TORGUT
haklarında cürüm teşekkülü oluşturmak, cebri irtikap, teşekkül halinde uyuşturucu
bulundurmak ve taammüden adam öldürmek suçundan yapılan yargılama sonunda Ali
YILDIZ hakkında önce idam cezası verilmiş daha sonra müebbet ağır hapis cezasına
çevrildiği, diğer sanıkların uzun süre tutuklu kaldıktan sonra beraatlerine karar verildiği,

Ancak olayın soruşturma şamasında Ali Osman CİLASUN ve Ali KAYA'nın
sorgulanan sanık Ali YILDIZ'm ifadesini Yüzbaşı Coşkun BAY AR aleyhine
yönlendirdikleri iddia edilmiştir.

Bu bağlamda;
Tanık Seyfullah CURAL Diyarbakır DGM Başsavcılığı 'na 27.10.2005 günü verdiği

yeminli ifâdede;
" Ben sanıkları uzaktan tanırım. Hiçbir samimiyetim de yoktur.Ancak Coşkun

BAYAR Yüzbaşıyla uzman çavuşları göz altına alınıp sorgulandıklarım duymuştum. Sanıklar
göz altında iken hatırladığım kadarıyla 08 Ekim 1998 günü iş yerine giderken sabah saat
sekiz sıralarına doğru sorgulamada görevli olduğunu bildiğim Astsubay Hacı Ali KAYA ile
karşılaştım. Hacı ALİ KAYA'ya işi çözüp çözemediklerini sordum. Bana çözdük dedi. O
zaman Yüzbaşı Coşkun BAYAR'ın durumunu sordum. Onun da işini bitirdim, o da çözüldü
demişti. Hatta Yüzbaşı ile ilgili bu sözleri söylerken söylediğini sol elini yumruk yapıp, sağ
eli avuç içi ile vurarak söylemişti. Bu davranışından ve söyleyiş şeklinden özellikle
Yüzbaşıya karşı sorgulamada kasıtlı davrandığı intibaını edindim."

Sanık Ali YILDIZ 05.11.1998 tarikinde C Savcılığına verdiği ifade de;
"... Sorguya alındım. Mahkemeye çıkarılıncaya kadar sorguda kaldım. Önce

bildiklerimi yaşadıklarımı anlatmak istemedim. Ne biliyorsam savcı ve avukat gelsin öyle
anlatacağım dedim. Ali Osman Yüzbaşı ve Ali Astsubay bana teminat verdiler. Hatta Alay
komutam da geldi. Devlet cinayet işlemez, kim bunu yapmışsa yakasına yapışırız dedi. ben
bunun üzerine bildiklerimi anlatmaya karar verdim. Aslında bu kararımda Fethi İPEK'in
işkence yapılarak öldürüldüğünü öğrendiğim için şubenin beni de bu şekilde
öldürebileceğinden endişelenmem de önemli ölçü de etkili olmuştur.Bu karan verdikten sonra
da bütün bildiklerimi anlattım. İfademin alındığı şırada kamera da kullanılmıştır.Ben
sorgulanmam sırasında işkence ve fena muamele görmedim. İfadem alınıp yazıldı, ifademi de
okudum. Okudum ancak bazı benim anlatmadığım şevlerde eklenmiş"

"... Fethi İPEK öldürülmeden evvel 23S milyon para vermişti. Sorgulanmam sırasında
da bu parayı Ali Osman Yüzbaşı ve Ali KAYA Astsubayın yanında benden istemiş, bana
bunu Ali Osman ve Ali KAYA söylemişti. Ben de bu parayı vermiyorum demiştim."

"... Ali Osman Yüzbaşı dürüsttür, seviyorum, anlaşma yaptık, Ali Osman Yüzbaşı
bana Coşkun Yüzbaşı birkaç tane asker kaçağı yanına alıyor, onlardan faydalanıyor, senin bu
işlerde emeğin vardır. Coşkun Yüzbaşı seni satıyor dedi. Hacı Ali KAYA bunu ciğerden
söyledi. Musa ÇELİK'i savunuyor. Sana psikopat divor dediği için o şekilde ifade verdim."

06.07.1999 günü mahkemeye tanık olarak verdiği ifadesinde Diyarbakır Jandarma
Alay Komutanı Fikret DEMİRTAŞ;

"Ali YILDIZ dinlediğim bölümünde başka biri aracında olabileceğini söylemişti,
ancak hiçbir şeyi kesinlikle hatırlamıyorum, ben o gün hem de esrarın üzerine bira içtim
şeklinde bir beyanı vardır. Ben sorguda Ali YILDIZ'ı bir kere dinledim gittim.İstihbarat
Şube Müdürünün oturduğu bölümde oturdum dinledim. Ali YILDIZ'ı dinlediğim zaman
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sorgucular Yüzbaşı Ali Osman CİLASUN ile Astsubay Ali KAYA vardı, ben Ali YILDIZ'ın
yanına gittiğimde doğru neyse onu söyle adalet ortaya çıkacaktır mealinde bir şeyler
söyledim. Ali YILDIZ'ın da gözleri bağlıydı. Ben Ali YILDIZ'ın kollukta verdiği ifadeyi
tamamen incelemedim. Bölüm bölüm şifai dinledim."

01.07.1999 günü mahkemeye tanık olarak verdiği ifadesinde Diyarbakır Jandarma
Alay Komutanlığında İstihbarat Şubesinde görevli Astsubay Kd. Üstçavuş Necatûn
ÖZTURAN;

" Ben Jandarma Alay Komutanlığında sorguda görevliyim, sorguya almış şekli ve
sorgudaki işlemlerle ilgili bilgim vardır. Bunun dışında olayla ilgili başka bir bilgim
yoktur.Sorguyu Ali Osman CİLASUN Yüzbaşı ile Ali KAYA Astsubay yaptı, sorguya biz
alınmadık, sorgu sırasında zaman zaman Ali Osman Yüzbaşı ve Ali KAYA dışarı
çıkıyorlardı. Bu dışarı çıkışlarda Ali YILDIZ'ın 3-4 kez değişik ifadeler verdiğini, yanıltıcı
bilgiler verdiğini söylüyorlardı. En son dışarda konuştukları itibariyle yazılı olarak zabıtlara
geçen beyanların doğru olduğuna kanaat getirdiler. Alay komutanımız çağrıldı alay
komutanımızda dinlediler.Daha sonra sanıklar sevk edildi. Bir seferinde Ali Astsubay dışarı
çıktı. Aynı birimde çalıştığımız için sordum, Ali YILDIZ'ın beyanına göre "Coşkun
Yüzbaşıya geçti" şeklinde argo bir tabir kullandı ancak kaçakçılık şubesinin tüm
elemanlarının bu olayın içinde olduğunu söyledi. Sorgu kısmında kürtçe bilen astsubay olarak
ben varım bir de sorguda hazır bulunan Ali KAYA bilir. Sorgu personelinden ikimizin dışında
bilen yoktur..."

01.07.1999 günü mahkemeye tanık olarak verdiği ifadesinde Diyarbakır Jandarma
Alay Komutanlığında istihbarat Şubesinde görevli Astsubay Başçavuş Burhan ALTAŞ;

".. Olay tarihinde istihbarat tim komutanı olarak görevliydim, Ali Osman Yüzbaşı
bana bir cinayet işlendiğini bu olayın tahkikatına başlanacağını ekibimi alıp gelmemi söyledi.
Biz üç defa Siverek İlçesine gittik.8-9 kişi olarak gidip geliyorduk. Siverek'e vardığımızda
İlçe Jandarma Komutanlığının kamelyasında oturuyorduk. Ali Osman Yüzbaşı ve Ali KAYA
isimli astsubayda bizimle birlikte Siverek'e gidiyorlardı. Orada bazı kişilerle görüşüyorlardı.
Bu kişilerle görüşürken bizi yanlarına almıyorlardı. Kimlerle ne konuştukları konusunda
kimle görüştüğünü bilmiyorum ancak Çermikte Karahanlılarla bir görüşme yapıldığını
biliyorum. Komple birlikte bir yere gitmiştik. O yerin Karahanlılara ait olduğunu söylediler.
Hatta birini sordular İstanbul'a gittiğini söyleyince geri döndük. Çermik'e bir defa daha gittik.
O zaman da ailesi ve akrabaları ile görüşüldü. Biz daha sonra merkeze döndük. Daha sonra
Sanık Ali YILDIZ alındı ancak ne şekilde alındığı nasıl gündeme geldiği konusunda sorguda
da Ali Osman Yüzbaşı ile Ali KAYA Astsubay görev aldılar. Biz Sorguya alınmıyorduk. Ne
oldu bittiğinden haberimiz yoktu. Ben bir keresinde Ali KAYA Astsubay'a sorduğumda Ali
YILDIZ'ın küfrederek hikayeler senaryolar uydurduğunu söyledi. Ben daha sonra kendi
birimime döndüm."

04.02.1999 günü mahkemeye tanık olarak verdiği ifadesinde Diyarbakır Jandarma
Alay Komutanlığında Merkez Karakol Komutanı Mesut KA YHAN;

" İfadeler sorgu personeli tararından alındı. Görevim gereği sorgu oldukça uzun
sürdüğü için adli zabıta amiri ben olduğumdan sorguya da zaman zaman gidip gelmek
durumunda kaldım. İfadelerin hepsi hemen netleşmemişti. Sanık Ali'nin ifadesi oldukça uzun
sürdü.

... Ali'nin ifadelerinde müsveddelerini hepsim inceledim, en son ifade netleştiğinde
beni çağırdılar sorgu kısmında ifadelerin tamamı bitti dediler. Geldiğimde Ali ifadesini
imzalamıştı. Hazır bulunan bir kişi olarak sorgu personeli de imzalamıştı. Ben de tamamını
okudum ve imzaladım. Ali YILDIZ'a doğrudan doğruya bir şey sormadım. Ancak
müsveddelerin hepsini inceledim. Ondan sonra imzaladım."

Şeklinde beyanda bulunmuşlar,
Diyarbakır DGM'nin 1998/286 esas ve 1999/238 karar sayılı ilamının 18.

sayfasında; "... Sorguda Ali YILDIZ'ın beyanını alan Ali Osman CİLASUN sanık Coşkun
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BAYAR'ın arkadaşıdır. Her ikisi de şerefli Türk Ordusunun birer mensubudurlar. Ali
YILDIZ'ın söylemediği halde bir senaryo uydurarak sırf sanıkları suçlamak için belirtildiği
şekilde bir beyan almaları ve bunu zapta geçirmeleri için herhangi bir neden yoktur.
Böylesine büyük bir hadisede senaryolarla kendilerinin de mensubu olduğu silahlı kuvvetlerin
mensuplarım suçlamaya zan altında bırakmaya söylenmemiş şeyleri söylenmiş şekilde
yazarak suç isnadına hiçbir silahlı kuvvetler mensubunun başvurmayacağı, böyle bir şey
yapmıyacağı düşünülmelidir. Aynca sanıklar vekili tarafından sorguda bulunan Ali
KAYA'nm öldürme hadisesinde parmağı olacağı ileri sürülmüşse de Sanıklar Mehmet ve
Serdar'in beyanına göre ve bu sanıkların olay yerinde oldukları tartışmasız bulunması
karşısında böyle bir iddia da doğrulanamamıştır."

Sanık Coşkun BA YAR vekilleri Avukat Gültekin MÛFTÜOĞLV ve Avukat Mikail
ERK Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına 11.11.1999 havale tarihli olarak verdikleri
temyiz dilekçesinde;

"a) Jandarma yüzbaşı Ali Osman Cilasun ve Astsubay Ali KAYA istihbarat şubesinde
görevlidirler.Bu şubenin kolluk niteliği ve adli görevi yoktur ancak, teknik yardımcıdırlar. Bu
ikilinin niçin bu şekilde usul dışında sorgu yaptıklarını anlamak mümkün değildir.

b) Sorguyu bu Udli yapmış ve fakat ifade zabıtlarım sorguda bulunmayan Merkez
Karakol K. Astsubay Mesut KAYHAN imzalamıştır. Sorguda bulunmayan bir kişinin,
diğerlerinin yazdırdığı zaptı imzalaması usule aykırı olduğu gibi bu ifade zabıtları da sıhhatli
belgeler olarak kabul olunamaz.

c) Ali YILDIZ'ın sorgu sırasında.gözünün bağlanması ve ifadesinin bölüm bölüm
alınması ( Jandarma Alay K. K. Albay Fikret Demirtaş'ın 06.07.1999 tarihli ifadesi) ve
ifadelerinin önce müsvedde yapılması ( Merkez Karakol K. Astsubay Mesut KAYHAN'ın
04.02.1999 tarihli ifadesi) sanığa baskı uygulanmasıdu. Daha açık bir deyimle samğı istenilen
istikamete yönlendirme usulüdür.

d) Asıl görevliler sorguya alınmamışlardır. ( Mesut KAYHAN'ın 04.02.1999, Burhan
ALTAŞ ve Necati ÖZTURAN'ın 1.7.1999 tarihli ifadeleri) Dosyada bu durumun inandırıcı
bir izahı yoktur, olması da mümkün değildir. Görevliye işini yaptırmamanın inandırıcı ve
hukuki bir gerekçesi olmalıdır.

e) Sorguyu yapanlar gerek sanıkları ( Ali YILDIZ'ın muhtelif ifadeleri ) ve gerekse
tanıkları ( Zeki YAVUZASLAN'ın bilezik olayım sorgu yapanların ortaya atıp, yazdıklarım
nakleden 9.3.1999 tarihli ifadesi) açıkça yönlendirmişlerdir.

f) Gene sorguyu yapanlar bilhassa Yüzbaşı Coşkun BAYAR'ı işin içine katmak için
özel gayret göstermişler ve bunu yapınca da, Coşkun Yûzbası'va geçirdik şeklinde
maksatlarını ortaya koyan beyanlarda bulunmuşlar ve elle argo işareti yapmışlardır.
(Seyfiıllah CURAL'ın 27.10.1999, Necati ÖZTURAN'ın 1.7.1999 tarihli ifadeleri)

2- n) Mahkeme Yüzbaşı Ali Osman CİLASUN ve Astsubay Ali KAYA'nın sıfatlan
ve durumları itibariyle, sorgu için kim tarafından görevlendirildikleri ve YETKİLİ OLUP
OLMADIKLARI hususlarını araştırma lüzumunu hissetmeden Yüzbaşı Ali Osman
CİLASUN'un bütün dediklerini doğru kabul etmiştir.Onun da bir insan olduğunu ve şu veya
bu sebeple Yüzbaşı Coşkun BAY AR aleyhine çalışabileceği ihtimalini gözardı etmiştir."

Beyanlarının yer aldığı incelenmiştir.

c) Komisyonumuza Gelen Cevab! Yazılarda Geçen Ali KAYA İle İlgili Diğer
Hususlar

e l - Komisyonumuzun 25.01.2006 tarih ve Esas No: A.01.1.GEÇ. 10/322,323,324-71
sayılı yazısı ile Hakkâri İl Jandarma Komutanlığından; " 01.06.2005 tarihinden bu yana
Hakkâri merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde istihbarat timi olarak görevlendirilen
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personel hakkında adli- idari tahkikat yapılan olup olmadığı konusunda bilgi ve belge talep
edilmiş", Hakkâri İl jandarma Komutanlığının 06.02.2006 tarih ve 0621-1 l-06/Ter.Oly.(426)
(700) sayılı yazında; aşağıda ayrıntıları verilecek olan, Ali Kaya hakkında Mehmet Tahir
DUMAN isimli şahsın şikayeti dışında herhangi bir adli ve idari işlemin yapılmadığı
belirtilmektedir.

Oysa, 09.11.2005 günü Şemdinli İlçesi Umut Kitapevinin şüphelileri olarak
tutuklanan Jandarma Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan tideniz haklarında, Hakkâri İl
Jandarma Komutanlığmca da diğer idari işlem ve soruşturmaların başlatılmış olması
gerekirdi. Bu gereğin yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubayı Ali Kaya hakkında Mehmet
Tahir DUMAN isimli şahıs tarafından yapılan şikayet ve sonucu söyledin

"Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/1259 soruşturma, 2005/431 sayılı
kararında ise; Hakkâri Merkez Kavaklı Köyü Nüfusuna kayıtlı Mehmet Tahir DUMAN isimli
şahsın 29.09.2005,03.10.2005 havale tarihli dilekçesinde kısaca; şüphelilerden Ali KAYA'nın
kendisini makamına çağırdığım, burada kendisine" Sen PKK'nın yanına giderek onlara
yardım ediyorsun, bugünden sonra Hakkâri'de bir olay olursa seni ve çocuklarını öldürürüz"
diye tehdit ettiğini, yine bu tehdidin Ali Özkan isimli şahsın kendisini asılsız yere ihbar
ettiğinden kaynaklandığını beyan ederek şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğu,

Olay ile ilgili olarak şüphelilerden Ali KAYA'nın Cumhuriyet Başsavcılığında alman
05.1 0.2005 tarihli beyanında kısaca; PKK terör örgütünün boşaltılan Kavaklı köyünde bir
kısım çalışmalar içerisinde olduğuna yönelik istihbarat aldıklarını, bunun üzerine bu bölgeye
sık sık odun kesmek için giden Mehmet Tahir Duman'ı yanına çağırdığını, burada kendisi ile
görüştüğünü tekrar PKK militanları ile karşılaştığı taktirde araması için kendisine ait cep
telefonu numarasını müştekiye verdiğini, tahminine göre örgütün etkisi, sempatisi ve
kendisini yıpratmak amacı ile müştekinin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu, Ali Özkan
isimli bir şahsı da tanımadığını, bu şahsın müşteki hakkmda ihbarda da bulunmadığını beyan
ettiği,

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda müştekinin tehdit edildiği
ve hakkmda asılsız ihbarda bulunulduğuna ilişkin kamu davası açılmasını gerektirecek somut
delil veya deliller elde edilemediği, yine şüphelilerden Ali Kaya'nın tehdit ettiği bir şahsa
kendisine ait cep telefonu numarasını vermesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı
anlaşıldığından olay ile ilgili olarak şüpheliler hakkında 05.10.2005 tarihinde 'KAMU
ADINA KAVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI' karan verildiği;"

Görülmüştür.

c.2- Komisyonumuzca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "Ali KAYA" hakkında
açılmış bir dava olup olmadığı hususu sorulmuş, 07.02.2006 gün ve 2006/12-6 sayılı cevabi
yazıda "Miri ve Melek oğlu 1968 Mutki doğumlu, Bitlis ili, Mutki İlçesi Bağarası nüfusuna
kayıtlı Ali KAYA hakkında yapılan bilgisayar sorgulaması sonucundan Başsavcüığımızca
açılmış her hangi bir soruşturma arama ve kamu davası evrakına rastlanmadığı görülmüştür."
Şeklinde yanıt verildiği görülmüştür.

c.3- Yine Komisyonumuzca, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri
Savcılığından 1994 yılından bugüne kadar J.Astsb.Ali KAYA hakkmda yapılan bir
soruşturma bulunup bulunmadığı, yapılmış ise buna ilişkin soruşturma ve dava dosyasının
gönderilmesi istenmiş, Diyarbakır 7.Kolordu Komutanlığının 03.03.2006 gün ve 2006/330
sayılı yazısı ile; J.Astsb Ali Kaya hakkında rüşvet almak, sahte evrak tanzimi, müştekinin
dolaplarının kırılması ve ifade alma kurallarının zorlanması suçlarından açılmış kamu davası
bulunmadığı,
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Ali Kaya hakkında sahte belge düzenleyip kullanmak suçundan (Suç tarihî
05.06.1998, Müşteki Mehmet Ali Altındağ) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının
12.09.2003 gün ve 2003/14510-154 hazırlık karar sayılı GÖREVSİZLİK kararına
istinaden 2006/36 esas no'lu Soruşturma Dosyası üzerinden hazırlık soruşturmasının
devam ettiği, devam etmekte olan mezkur soruşturma dışında ilgili şahıs hakkında
yapılan veya yapılmakta olan hazırlık soruşturması bulunmadığı belirtilmiştir.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.11.2005 günü Şemdinli İlçesinde meydana
gelen Umut Kitapevi'nin bombalanması eyleminin şüphelilerinden olan Hakkari İl
Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubayı Ali KAYA hakkında, 1998
yılında Diyarbakırlı işadamı M.AU Altındağ tarafından, kendisinin PKK terör örgütüne
yardım ettiğine ilişkin "sahte belge düzenlemek" iddiasıyla alakalı olarak Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, anılan Savcılığın görevsizlik
kararı vererek dosyayı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına
gönderdiği, bu Savcılıkça da ancak 2006 yılında bu iddia kapsamında Ali Kaya
hakkında hazırlık soruşturması başlatıldığı görülmektedir. Olay tarihinin 1998 yılı
olduğu dikkate alındığında, bu soruşturmanın neden bu tarihe kadar bekletildiği, bir
sonuca vaniamadığı, yargısal işlemin halen neden soruşturma aşamasında olduğu
anlaşılamamıştır. Söz konusu soruşturmanın geciktirilmesi halinde davanın
zamanaşımına uğrayabileceği muhtemel görülmektedir. Bu nedenle, ilgili yargı
mercilerince tesis edilen işlemin hukuka uygun olup olmadığı, soruşturmanın
sürüncemede bırakılıp bırakılmadığını belirlemek amacıyla durumun Adalet Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığınca incelenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

c.4- Ali KAYA Hakkında Komisyonumuzca İfadesine Başvurulan Bazı Kişilerin
Yorumları

Komisyonumuza verdiği ifadede;
Hakkâri Milletvekili ESAT CANAN;
Bu olayın lokal olmayıp daha geniş bir organizasyon olduğuna inandığını, iki

astsubayın bu şekilde bir işe cesaret edebileceklerine inanmadığını, zaten olayın oluşundan
sonra Kara Kuvvetleri Komutanının "o iyi çocuktur" demesi ve sonra kurumun hemen avukat
tutup, avukatı helikopterle Şemdinli'ye taşımasının sahip çıkma gibi bir durum yarattığını,

Bütün bunların halkta hayal tarikliği yarattığını, bu iki astsubayın yda ileride beraat
edeceğine inandığını, bunlara savunmaları için iki gün tanındığını, dosyada delil olmadığım,
delil yaratılmadığım,

Diyarbakır milletvekili Cavit TORUN ise;
Kara Kuvvetleri Komutam Yaşar Büyükanıt'ın 'Tanıyorum, iyi çocuktur" ifadesini

kullandığı Ali Kaya ile ilişkisinin Diyarbakır Kolordu Komutanlığı döneminden geldiğini, Ali
Kaya'mn Altındağ Ailesi için örgüte 450 000 dolar para vermiş oldukları şeklinde bir
andıçlama düzenlendiğim, bu davada avukatlık yaptığım ve Diyarbakır 4 No'lu Devlet
Güvenlik Mahkemesi tarafından Altındağ ailesi'nin beraatına karar verildiğini mesnetsiz
iddialarda bulunan şahıslar hakkında hukuk veya ceza davası açılmadığını, davanın hitamıyla
birlikte ailenin tesislerinin bombalandığım, bu konuyla ilgili yorumların yer aldığı programın
ertesi günü Söz Televizyonunda patlamalar meydana geldiğini, 8 kişinin öldüğünü ve bu
eylemin faillerinin yakalanamadığını, Altındağ Ailesi'nin müteaddit defalar PKK'ya ve
Hizbullah'a yardım yataklıktan gözaltına alındığım, Mehmet Ali Altındağ'ın gözaltında
ifadesini alan kişilerden birinin Ali Kaya olduğunu beyan ettiğini,

Ali Kaya'mn Bolu Komando Dağ Tugayına mensup olduğunu, bu Tugayın Doğu ve
Güneydoğuda birçok olaya müdahale ettiğini; Kulp'da 13 suçsuz vatandaşın öldürülmesi
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hadisesi ve Semdin Sakık'a karşı süpürme harekâtı sırasında sebebiyet vermiş olduğu 11
kişinin haksız olarak öldürülmesi olayının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini"

Hakkâri Belediye Başkanı Metin TEKÇE Komisyonumuza sunduğu 10 sayfalık
raporun 6. sayfasında; "... Bunu takiben sonradan korucu olduğunu öğrendiğim Geçitli
Köyünde oturan Ali EROL adındaki vatandaş kaçırılıyor. Erken haber alınması ve benim de
bizzat Hakkâri Valisi ve Milletvekillerini aramam ve diğer sivil toplum örgütlerinin de
devreye girmesiyle yaşama dönebiliyordu. Ölümden kurtulan Ali EROL adındaki vatandaş
Şemdinli de ki 9 Kasım patlamasından sonra televizyondan gördüğü Ali KAYA'yı tanıyarak
kendisinin de bu kişi tarafından sorgulandığını ifade etmiştir."

Biçiminde beyanda bulunmuşlardır.

2. Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ
Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kocabey Köyü Cilt No. 49 Hane no. 51'de nüfusa kayıtlı

olan Cemal ve Fadime'teri olma, Sındırgı, 19.04.1970 doğumlu, 19816522408 T.C. numaralı
Özcan İLDENİZ'in 29.09.1970 tarihinde Bigadiç Doğumlu Müzeyyen isimli bayan ile
evlendiği ve 1993 ve 2005 doğumlu Elif Nur ve Ayça isimli iki çocuk sahibi olduğu getirtilen
nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzca. Jandarma Genel Komutanlığından istenen Ozcan_ ILDENİZ'e ait
Personel Bilgi Formu'na göre: 1990 yılında J.Astsb. olarak göreve başlayan Özcan İLDENİZ;
16.09.1990-19.06.1991 tarihleri arasında Karabük 125/1 EğtTb.3.Bl.Tk.K.Vek., 04.07.1991-
01.07.1992 tarihleri arasında Çankm-Ü Merkez-Korgun Krk.K.Yrda, 16.07.1992-02.08.1993
tarihleri arasında Kars-Iğdır-Suveren Krk.K.Yrdc., 03.08.1993-01.08.1995 tarihleri arasında Iğdır-
Kh.Srv.Bl.Hiz.Muh.Tak.K., 16.08.1995-31.07.1997 tarihleri arasında Hatay Kınkhan-Güzelce
J.Krk.K., 15.08.1997-15.08.2001 tarihleri arasında D.Bakır-Kocaköy-Özekli J.Krk.K., 31.08.2001-
02.07.2004 tarihleri arasında Aydın-İsth.Ş.Ças.İsth.Ks.A, Jn.Gn.Klığına bağlı çeşitli birliklerde
görev yapmıştır. En son 2004 yılı genel atamaları ile Hakkâri İl J.KJığı emrine 16.07.2004
tarihinde atandırılmış ve Hakkâri İl J.K.lığınca da, Hakkâri İl J.K.lığı istihbarat .Ş.Md.lüğü
Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlar (AÇAS) Tim K. olarak görevlendirilmiştir. 2001 yılında
istihbarat ihtisasına seçilmiş ve İsth.Ş.Md.lüklerinde görev yapmıştır. İstihbarat ihtisasına
seçildikten sonra 30.05.2005-08.07.2005 döneminde istihbaratın "AÇAS" özel alanında kurs
görmüştür.

Askeri ceza olarak; 14.05.1996 tarihinde Disiplin Tecavüzü nedeniyle (Uyan),
14.01.1997 tarihinde Disiplinsizlik nedeniyle (14 Gün Oda Hapsi), 25.12.2001 tarihinde ise
Disiplin Tecavüzü (2 Gün Göz Hapsi) aldığı, Ağn Askeri Mah.Tarafindan 23.09.1993 Tarihinde
Asta Müessir Fiil Suçundan (7) Gün Hapis Cezası verilerek, cezanın 35 Bin TL. Ağır para
cezasına çevrilerek ertelendiği belirtilmiştir.

Komisyon Başkanlığımızın 05.01.2006 gün ve esas no A.01.1.GEC. 10/322.323.324-
56 sayılı yazı ile Jandarma Astsubaylar Özcan İLDENİZ'in aldıklan ödüller. 02.02.2006 tarih
ve esas no A.O1.1.GEC.1O/322.323.324-100 savılı yazısı ile de. "Ödül Listesi"ne gerekçe
teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ile ödül verilmesine ilişkin mevzuat istenmiş. Jandarma
Genel KomutanhlığYnın 23.01.2006 tarih ve 19498 sayılı, 21.02.2006 tarih ve 55350 sayılı
yazılan ile bu talebe cevap verilmiştir.

Buna göre,
J.Astsb.Kad.Bçvş.Özcan İLDENİZ (1990-903); mesleki safahatında çeşitli birlik

komutanlıklarından aldığı ödüllerin birer suretinin bulunduğu dosyada Hakkâri İl
J.K.Lığınca yapılan inceleme neticesinde;

(1) İç Güvenlik Harekatında kaçakçılığın önlenmesinde gösterdiği basan nedeniyle,
(a) 20 Kasım 2001 tarihinde Aydın Valisi tarafından,
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(b) 01 Aralık 2001 tarihinde 2001 yılında J.Bölge Komutanı tarafından,
(c) Ağustos 2002 tarihinde İl J.Komutanı tarafından takdirname ile ödüllendirildiği,

(2) İç Güvenlik Harekatında terörle mücadeledeki basanları nedeniyle,
(a) 22 Ekim 2004 tarihinde İsth.Ş.Müdürii tarafindan,
(b) 26 Ekim 2004 tarihinde Tugay Komutanı tarafindan,
(c) 17 Şubat 2005 tarihinde İsth.Ş.Müdürü tararından,
(d) 17 Mayıs 2005 tarihinde İl J.Komutanı tarafindan,
(e) 22 Kasım 2005 tarihinde İl J.Komutanı tarafından takdirname ile

ödüllendirildiği,

(3) Disiplinli ve özverili çalışmaları nedeniyle;
(a) İğdır ilinde, 24 Haziran 1994 ve 31 Mart 1995 tarihlerinde İl J.Komutanı

tararından ödüllendirildiği,
(b) Hatay İlinde, 15 Nisan 1996 tarihinde İlçe J.Komutanı tarafından takdirname

ile ödüllendirildiği,

(c) Diyarbakır ilinde,
(!) 28 Eylül 2000 tarihinde İl Merkez J.Komutanı tarafindan,
(II) 20 Şubat 2001 tarihinde İl J.Komutanı tarafından takdirname ile ödüllendirildiği,

(d) Aydın ilinde;
(I) Mart 2003 yılında J.Bölge Komutanı tarafindan,
(I!) 19 Mart 2004 ve 23 Haziran 2004 tarihlerinde İsth.Ş.Müdürü tarafindan

ödüllendirildiği,
(e) Hakkâri ilinde, 03 Mart 2005 ve 18 Temmuz 2005 tarihlerinde İl J.Komutanı

tarafindan ödüllendirildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Jandarma Ast.Kad.Bcvs Özcan İldeniz'in 1990-2005 yıllan arasında
toplam (18) adet takdirname ile ödüllendirildiği görülmektedir.

Bu takdirnamelerden en son 22.11.2005 tarihinde Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı
emrinde İstihbarat/AÇAŞ Tim Komutam olarak görevli iken başanlı çalışmalanndan bahisle
Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafindan verilen 'Takdirname" dikkati
çekmektedir.

Erhan Kubat Ali Kava'va belirtilen tarihte takdirname verilmesi nedenini
Komisyonumuza bilgi verirken şöylece ifade etmektedir.

"...BAŞKAN -Bir de, bu Ali Kaya ile Özcan İldeniz'e bir takdirname verme var. Bu
takdirname verme, zaten, bize de bir mevzuat gönderdiniz, o çerçevede oluyor galiba. Bir de
Veysel Ateş'e verilen para ödülleri var. Onlarla ilgili de bir iki şey söylerseniz. Basında da
bazı şekilde yer aldı bu.

ERHAN KUBAT - ...Özcan İldeniz, 27 Ekimde -o da ekim ayında- Şemdinli
İlçesinde ne yakalatmış: Örgüte ait 9 kaleşnikof, 1 roketatar, el bombası, funye ele geçirmiş.
5'er adet roketatar mühimmatı, sevk fişeği, 2 takım bölücü terör örgüt mensubu elbisesi, 1..
roketatar mühimmatı ele geçirilmiş sığınakta.."

Hakkâri ti Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafından 22.11.2005 tarihinde,
Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen bomba
patlaması ile ilgili olarak önce tutuksuz yargılanmak Özere salıverilen 28.11.200S
tarihinde ise Van 3.Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan, Jandarma Ast. Özcan
İLDENİZ'e, bahse konu olayın tüm kamuoyuna mal olduğu ortada iken, Devletin en üst
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kademelerinde olayın boyutu değerlendirilirken, andan şahsın belirtilen eylemin zanlısı
olduğu ileri sürülmekte, böyle bir durumda yapılması gerekenin olayın şüphelisi
hakkında adli makamlarca yapılacak tasarrufu beklemek, kendisince de idari
soruşturma başlatmak olması gerekir iken, aksine bir tutumla, 09.11.2005 günü
meydana gelen olaydan 13 gün sonra Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının 22.11.2005
tarih ve 4074-131-05/3632 saydı 27 Ekim 2005 günü saat lö.OO.siralannda Şemdinli
İlçesi Kayalar Köyü Alan Deresi mevkiinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde
Bölücü Terör Örgütüne olduğu değerlendirilen bir adet deponun ortaya çıkartılarak
içersindeki silah ve mühimmatın ele geçirilmesi olayındaki istihbarat çalışmalarınız ve
üstün gayretleriniz takdire şayandır. Sizi, bu üstün çalışmalarınız ile emsallerinize
örnek teşlik edecek tutum ve davranışlarınızdan dolayı takdir ve tebrik eder,
başarılarınızın devamını dilerim." gerekçesiyle "Takdirname" ile ödüllendirilmesinin
her ne kadar 09.11.2005 günü meydana gelen olayla ilgili olmadığı açık isede,
takdirname verilmesinin zamanlaması hayretle karşılanmış, andan olayın şüphelisi
olmasına, yargı süreci devam etmesine rağmen bu hususu gözetmede gerekli özeni
göstermediği, tesis edilen işlemin yerindeliği konusunda tereddüd ve kamu vicdanında
kaygı duyulmasına yol açmış, olayın hassasiyet ve nezaketine uygun tutum içinde
davranmadığı kanaati edinilmiştir.

3. P.Uzm.Çvş Tanju ÇAVUŞ
Komisyonumuzun 26/01/2006 gün ve GEÇ.10/322,323,324-81 sayılı yazısı üzerine

Genel Kurmay Başkanlığının 22/03/2006 gün ve 9009705 sayılı cevabi yazısı ve eklerinde
P.Uzm.Çvş.Tanju ÇAVUŞ'la ilgili olarak;

P.Uzm.Çvş.Tanju ÇAVUŞ'un 25.05.1999 tarihinde Kayseri
l.Kom.Tug.4.Komd.Tb.Kh.Ds.Bründe Uzman Çavuş olarak göreve başladığı, 25.05.1999 -
05.07.2001 tarihleri arasında burada görev yaptığı, daha sonra 20.07.2001-14.07.2005
tarihleri arasında Şemdinli Dağ ve Kom.. Tug. Kom. 3. Dağ ve Komando Tab. 2.
Kom.Bölüğünde Hafif Araç Şoförü olarak, 15.07.2005-24.02.2006 tarihleri arasında aynı
yerde Mnv.Uns.K. Yrd.olarak,görev yaptığı halen Şemdinli Dağ ve KOM. Tug. Kom. 2. Dağ
ve Komando Tab. 3. Kom.Böl.3.Komd.Kolu.Mnv Uns.K.Yrd. olarak görev yaptığı,

Görev Süresi boyunca;
22.09.2001 tarihinde Spor testindeki yetersizliğinden dolayı 8. Dağ. Komd. Bl. K.

hğınca, 24.09.2001 tarihinde Operasyon bölgesindeki tedbirsiz davranışı 8. Dağ. Komd. Bl.
K.nca, 18.03.2002 tarihinde yapılan sınavda başarısız olduğundan dolayı Tb. Kh.ve
Des.Bl.K.hğınca, 28.05.2002 ve 16.01.2003 tarihlerinde hakkındaki icra kararlarından dolayı
3. Dağ.Komd.Tab.K.lığınca İkaz edildiği,

03.11.2001 tarihinde Nöbet yerini terk etmekten dolayı Tb. Kh.ve Des.Bl.K.lığınca 7
gün Oda Hapsi cezası ile 22.03.2002 tarihinde Emre İtaatsizlik nedeni ile Tb. Kh.ve
Des.Bl.K.lığınca, 7 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı,

08.09.2003 tarihinde Şemdinli İcra Müdürlüğünün 2002/98 sayılı talimatı ile Borçlan
nedeni ile 3. Dağ.Komd.Tab.K.Lığınca maaşına haciz işlemi uygulandığı,

Yine görev hayatı boyunca olumlu çalışmaları ile;
26.10.2000,27.06.2001 ve 05.07.2001 tarihlerinde Kayseri 1. Kom. Tug. 4. Komd.Tb.

Kh. Ds. Bl. Komutanlığı tarafından, 15.08.2001 tarihinde Şemdinli Dağ ve Kom.. Tug.
Kom.Mığmca 04.09.2003 tarihinde 3. Dağ ve Komando Tab. 3. Kom.Bölüğünce,l 5.06.2004
tarihinde Şemdinli Dağ ve Kom.. Tug. Kom.'lığınca,19.11.2004 tarihinde 3. Dağ ve
Komando Tab. Kh.Des.Bl.K.Lığmca, 14.02.2005,07.04.2005 ve 2005 yılı Ağustos ayında 3.
Dağ ve Komando Tab.Komutanhğıca Takdirname ile ödüllendirildiği, 31.07.2004 tarihinde
J.Asyş.Kor.K.Lıgmca Komando Hizmet Şerit Rozeti ile ödüllendirildiği,

İncelenmiştir.
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4. Veysel ATEŞ
Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 günü Umut Kitabevinde meydana gelen bomba patlaması

eylemi ile ilgisi nedeniyle tutuklu bulunan; Hakkâri - Çukurca-Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı,
Hacı ve Merci oğlu, 1972 Çukurca doğumlu Veysel ATEŞ, "Devletin Arşı ve Ulusal Şahsına
Karşı Cürüm İşlemek" ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olmak" suçundan mahkum olmuş,
Terörle Mücadele Kanununun 17 nci maddesi gereği hükümlülük süresinin 3/4'ünü
tamamlayarak, iyi hali nedeniyle 05.11.2001 tarihinde şartla tahliye edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığına göre; Veysel ATEŞ, kamuoyunda "itirafçı yasası"
olarak bilinen 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile
4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasasından faydalanmarruştır. Veysel ATEŞ kamuoyunda
bilindiği şekliyle 'İtirafçı" değil, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'mn "haber elemanı"dır.
Veysel ATEŞ ise Komisyonumuzca alınan beyanında; Pişmanlık Yasasından yararlandığını,
dolayısıyla itirafçı olduğunu dile getirmiştir.

5. Seferi YILMAZ ı
Hakkâri İl J.K.lıgının 6 Şubat 2006 gün ve İSTH:0621-ll - 067Ter.Olv.(426M00') savtlı

"Hakkâri İl J.K.lığı istihbarat birimlerince Umut kitabevi sahibi Seferi YILMAZ
hakkında istihbari çalışmalar yürütülmüş olup, çalışmalara; 05 Ağustos 2005 tarihinde
Şemdinli İlçe J.K.lığı misafirhanesi önünde meydana gelen ve (5) personelin şehit olması, (1) J.
Erinin yaralanması olayından sonra görevlendirilen istihbarat ekibinin yapmış olduğu çalışmalar
ve haber elemanı kaynaklı elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Şemdinli ilçesi Gelişen köyü
Horyürek mezrası ve KLIrak Bermize köyü bölgesinde PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adma
silahlı faaliyet yürüten ve sözde gümrükçülük yapan SABRİ (K) Ali KISDCYOL (Hasan oğlu,
1970 doğumlu, K.Maraş ili Çağlayancerit ilçesi Bozlar köyü nüfusuna kayıtlıyım eylemin
gerçekleştirilmesinde şehir merkezindeki işbirlikçilerle birlikte rol aldığı tespit edilmiştir.

SABRİ (K) Ali KISIKYOL'un, işbirlikçi yapılanmasını araştırırken, bütün bilgilerin
Seferi YILMAZ'a yönlendirmesi neticesinde; maddi delil elde etmek maksadıyla 22 Ağustos
2005 günü Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/257 Mût Sayılı Karan ile teknik takip ve
izlemeye başlanılmıştır.

Elde edilen bilgi ve belgeler, HAKKÂRİ İl J.K.lığının 18 Kasım 2005 gün ve
İSTH:0621-67-05/İD.İŞL (3458) (9582) sayılı yazısı ile Şemdinli CBaşsavcılığma teslim
edilmiştir.

Ayrıca; 26 Ağustos 2005 günü saat: 18.30'da, 156 J.İmdat telefonunu arayan ve açık
kimliğini vermeyen bir bayan tarafından yapılan ihbar ile ilgili tutulan tutanak ve çözümü
sunulmuştur.

Van 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 22 Ağustos 2005 gün ve 2005/257 Müt Sayılı
teknik tapi ve izleme karan gereğince takip edilen konuşmalardan tespit edilen konuşma özet ve
değerlendirmeleri, SABRİ (K) Ali KISIKYOL'un babası Hasan KISIKYOL ile birlikte Seferi
YILMAZ'm çekilmiş fotoğrafı sunulmuştur. SABRİ (K) Ali KISİKYOIAın babası
Gaziantep'te ikamet etmekte olup, Kuzey Irak'ta bulunan oğlunun yanına Seferi YILMAZ
tarafından gönderilmek üzere Şemdinli'ye gelmiştir. Fotoğraf Kuzey Irak'a gitmeden önce
hazırlıklar esnasında çekilmiştir.

2000 yılı Mayıs ayı içerisinde Cezaevinden tahliye olan Seferi YILMAZ'ın, örgüt ile
irtibatının devam ettiğini gösteren 22 Temmuz 2002 tarihinde SALİH (K) Hasan ÖZEN isimli
PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubunun yazmış olduğu mektup ile bu mektuba ilişkin
Seferi YILMAZ'a ait iradenin sureti sunulmuştur.

Seferi YILMAZ isimli şahsın Bilgi Toplama İşlem Kısmı Suç Kaydı, kendisinin
örgütle ilişkilerini belirten özet bilgi notu sunulmuştur. Yukarıda izah edildiği şekilde, Seferi
YILMAZ'ın hakkında yürütülen istihbari çalışmanın 05 Ağustos 2005 tarihinde askeri
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misafirhane önündeki patlamadan sonra başlamış, 22 Ağustos 2005 günü VAN 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 2005/257 Müt. Sayılı karan ile fiili ve hukuki teknik takip devam etmiş, elde
edilen bilgi ve belgelerin HAKKÂRİ Ü J.K.ltğmın 18 Kasım 2005 gün ve İSTH:0621-67-05/İd.
İşl.(3458) (9582) saydı yazısı ile Şemdinli C.Başsavcıhğtna teslim edilmiştir."

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vamlan arşiv tetkikinde: Seferi YILMAZ'ın:
1- "Türk Devleti aleyhine yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan Yasadışı PKK terör

örgütün faal militanı olmak, ideolojik amaçlı toplantılara katılıp eğitim çalışmaları
yapmak, 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli'de meydana gelen İlçe Jandarma Bölük
Komutanlığı binalarına ve askeri gazinoya silahlı saldın olayına silahlı olarak katılmak"
suçlarından Sıkıyönetim Komutanlığı Hakkâri Kısım Amirliğince 20.04,1985 tarihinde
yakalanarak aynı tarihte Diyarbakır 7.Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edilerek
tutuklanmış, 17.05.2000 tarihinde Yasadışı PKK Terör Örgütü ile ilgili faaliyetlerinden
hükümlü olarak yatmakta olduğu Bursa Özel Tip Cezaevinden cezasını tamamlayarak
tahliye edildiği,

2-24/07/2002 tarihinde Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince
Şemdinli İlçesi Ortaklar köyü mevkiinde Ülkemize illegal yollardan giriş yapmak isterken
yakalanan İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet oğlu 1962 doğumlu
Celil ÖZEL ve İlimiz Şemdinli İlçesi Ayranlı Köyü nüfusuna kayıtlı Kerim oğlu 1949
doğumlu Ender ATABAK isimli şahıslardan Celil ÖZEL'in alınan ifadesinde
ayakkabısının topuk kısmına saklı vaziyette bulunan mektubun Kuzey Irakta PKK örgütü
adına faaliyet gösteren Hasan ÖZER isimli şahıs tarafından Seferi YILMAZ adına
yazıldığını beyan etmesi üzerine Seferi YILMAZ yakalanarak diğer (2) şahısla birlikte
Şemdinli C.Başsavcılığma çıkartıldığı, Savcılığın 2002/346 Hz. sayısı ile sevk edildiği
Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesinin 2002/56 D.İş sayısına kayden serbest bırakıldığı,

3-20.09.2004 tarihinde Şemdinli C. Başsavcılığının 3391 sayılı yazısı ile Seferi
YILMAZ'ın "PKK Terör Örgütüne katılmak suçundan" dolayı pişman olup olmadığı
hususu ile ilgili ifadesinin alınmasının istenilmesi üzerine; şahsın belirtilen konu
hakkında 20.10.2004 günü Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde; PKK
Terör Örgütünün yasadışı bir örgüt olduğunu, PKK Terör örgütüne katılmadığım kendisi
hakkında, yakalanan bir itirafçının yalan bilgi vermesinden dolayı (15) yıl cezaevinde
yattığını, bir iftiraya kurban gittiğinden dolayı pişmanlık duymadığını beyan ettiği şahsın
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, belirtilmiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen Ajanda'nın 17 Mayıs
Sayfasında, "Şemdinli Bölgesinde örgüt adına vergi adı altında para toplamak, örgüte eleman
kazandırmak örgütün propagandasını yapmak ve cephe faaliyetlerini yürütmek maksadıyla
WELAT(K)Başkale'li METİN(K)Hakkâri'li Jirki Aşireti, AGİRİ(K)-Muş'lu FELAT (K)-
MİLİS, Seferi YILMAZ; Mir- 1962 doğumlu, Şemdinli -Umurlu Köyü Nüf. kayıtlı
Şemdinli- Kılıç Man. ikamet eder. Özipek Pasajında Umut Kırtasiyecilik yapar. Cep tel :
0.535. 251. 44. 11, İş : 411. 23. 69 Ev: 411. 36. 86, MİLİS: Bedri YALÇIN ; Kerim -
Mercan 1971 doğ. Şemdinli Gelişen Köyü nüf. kayıtlı Altınsu Köyünde ikamet eder.
Tuhafiyecilik yapar. Tel: 411.36.18" cümlelerinin yer aldığı, Aynca araçta S. Yılmaz'a ait
nüfus kayıt örneği,evinin ve işyerinin krokisi, v.b.bilgi notlarının bulunduğu,

Görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında
hakkında belirtilen bilgiler bulunan Seferi YILMAZ ait Şemdinli ilçesinde bulunan evi
veya evlerinde (2) askeri personelin İlçede kiralık ev bulmakta sıkıntı olması nedeniyle
kiracı olarak kaldıkları, Şemdinli İlçe Jandarma Komutam Erdem YILMAZ verdiği
bilgiler arasında bulunmaktadır. Komisyonumuz bu çelişkili duruma bir anlam
verememektedir.
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6. Mehmet Zait KORKMAZ:
Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde bombanın patlaması

sonucu ölen Mehmet Zait Korkmaz isimli şahsın Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan arşiv tetkikinde; Mehmet Zait Korkmaz'in 21.11.2003 tarihinde"Sigara Kaçakçılığı"
suçundan dolayı Şemdinli Üçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, sevk
edildiği yetkili mahkemenin Hz 2003/918 sayısına kaiden serbest bırakıldığı,

Seferi YILMAZ, Mehmet Zahir KORKMAZ ile olayda adı geçen diğer
mağdurlardan İslam KAYA ve hakkında istihbarı bilgi ile yukarıda belirtilen olaylar
dışında bir olaya karıştıklarına dair başkaca bir bilgi ve belge bulunmadığı, belirtilmiştir.

7. Metin KORKMAZ
Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitapevinde bombanın patlaması

sonucu yaralanan Metin KORKMAZ hakkında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünde her hangi
bir arşiv ve istihbari bilgiye rastlanmadığı ifade edilmiştir.

II- ALİ KAYA VE ÖZCAN İLDENİZ'İN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI

1. Genel Olarak
09.11.2005'te Şemdinli'de bir kitabevinde meydana gelen patlamaya ilişkin suçlanan

Jandarma Astsubayları Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile ilgili olarak sonraki tarihlerde
basında çıkan yazılarda ve söz konusu olaylar hakkında Komisyonumuza bilgi veren kişilerin
ifadelerinde, özellikle Jandarma Astsubayı Ali KAYA ve yakın akrabalarının yurt içi ve yurt
dışı banka hesaplarına bakılır, hisse senetleri menkul ve gayri menkul mallan incelenirse
herkesi şaşırtan sonuçlar çıkabileceği, bankalar arası havalelerin kimler arasında yapıldığı
araştırılırsa sürpriz isimlere ulaşılabileceği, bu kişilerin bölgedeki iş çevreleri ile dostluk
kurdukları ve işadamlarından para aldıkları, Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in Akdeniz
bölgesinde bir ilde Güneydoğumda görev yapan diğer askerlerle birlikte villa yaptıkları, söz
konusu villaların kooperatif bünyesinde yapıldığı ve ÖVGÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
isimli kooperatifin resimlerinin internet sitelerinde bulunduğu iddiaları yer almıştır.

Söz konusu iddialar üzerine Komisyonumuzca olaylara adı kansan Jandarma
Astsubaylan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in mal varlıktan hakkında araştırma
yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, Komisyonumuzca adı geçen
kişilerin mal varlıktan üzerine yapılan araştırmaya ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Komisyonumuzca Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen
olayları araştırmak için yapılan çalışma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubaylar Ali KAYA ile Özcan İLDENİZ'in
mesleklerine başlayışlarından bugüne kadar; 1994 - 2006 yıllan arasında aldıklan maaş,
yolluk, ödül v.b. tüm gelirlerini gösteren bir listenin, 1994 yılından bugüne kadar olan Mal
Bildirim Beyannamelerinin ve aile nüfus bilgilerinin gönderilmesi istenmiştir. Konu
hakkındaki cevabi yazı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30.03.2006 tarihli olarak
Komisyonumuza intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Hakkari İl Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma Astsubaylan
Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in eşlerinin çalışıp çalışmadıktan, çalışıyor iseler kurumlan
ve mesleklerini gösteren bilgilerin gönderilmesi talep edilmiş, Hakkari İl Jandarma Genel
Komutanlığı'ndan alınan bilgide Jandarma Astsubayı Özcan İLDENİZ'in eşinin
çalışmadığının, Ali KAYA'nın eşinin ise hemşire olarak çalıştığının öğrenilmesi üzerine
Sağlık BakanhğTndan Ali KAYA'nın eşi İlkay KAYA'nın göreve başladığı tarihten bugüne
kadar aldığı maaş, ikramiye gibi gelirlerin toplam tutarım gösterir belgenin gönderilmesi
istenmiştir. Sağlık BakanlığVndan talep edilen bilgi Rapor tarihi itibariyle Komisyonumuza
ulaştmlmamıştır.
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Anılan şahıslarla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığından alınan nüfus kayıt
bilgilerine dayanarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdûrlüğü'nden
Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarına ait vukuatlı nüfus kayıtları temin edilmiştir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdüıiüğü'nün kayıtlarına göre Ali KAYA ve
Özcan İLDENİZ'in üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının toplam 296 kişiden
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede;

• Tapu ve Kadastro Genel Müdûrlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve
çocuklarına ait gayrimenkul hareketleri, bunun yanında bu şahısların eş ve çocukları
hariç üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları olan 291 kişinin 1994 - 2006
yıllarına ait tapu kayıtlarının Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile irtibatlı gayrimenkul
hareketlerini gösterir biçimde temin edilmesi,

• Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların Genel Müdürlüklerine gönderilen yazılarla, bu
bankalardan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve çocuklarına ait 1994-2006
yıllan arası açılmış tüm hesaplar ve bakiyeleri, hesap hareketleri ve varsa kapatılan
hesaplara ilişkin bilgi ve belgeler, ayrıca, bu şahısların eş ve çocukları hariç üçüncü
derece kan ve sıhrî hısımları olan 291 kişi adına 1994-2006 yıllan arasında açılmış
hesaplardan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile irtibatlı olanlanna ilişkin tüm bilgi ve
belgelerin temin edilmesi,

• Emniyet Genel Müdûrlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve
çocuklarına ait 1994 - 2006 yıllarına ait trafik ve tescil kayıtlan, aynca, bu şahısların
eş ve çocuklan hariç üçüncü derece kan ve sihri hısımları olan 291 kişinin 1994-2006
yıllarına ait araç trafik ve tescil kayıtlarının temin edilmesi,

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve
çocuklan adına 1994-2006 yıllan arasına ait kooperatif üyelikleri bulunup
bulunmadığı, aynca bu kişilerin eş ve çocuklan hariç üçüncü dereceden kan ve sihri
hısımlan olan 291 kişinin kooperatif üyeliklerinin bulunup bulunmadığı ve buna
ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi,

istenmiştir.

Yukanda verilen kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve
belgeler çerçevesinde, Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu kişilerin üçüncü dereceye kadar
kan ve sihri hısımlanmn mal varlıklan üzerine yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgiler
aşağıda verilmiştir.

2. Banka Kayıtları

Yukanda belirtildiği üzere Komisyonumuzun 02.02.2006 tarih ve 103 sayılı yazısı ile
Türkiye'de faaliyet gösteren Banka Genel Müdürlüklerinden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ
ile bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlan olan 296 kişinin bankalardaki tüm
hesaplan ve bakiyeleri, hesap hareketleri ve varsa kapatılan hesaplara ilişkin bilgi ve belgeler
istenmiştir.

Bilgi istenen 49 bankadan 7 banka (Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası,
Halkbank, Altematifbank, Oyakbank, Tekfenbank), banka ve müşteri sırn gerekçesi ile
istenen bilgileri vermemiştir. Diğer taraftan, 4 bankadan (Finansbank, Turkish Bank,
Adabank, Koçbank) temin edilen bilgilerde hakkında araştırma yapılan kişilere ait hesaplara
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rastlanılsa da bankalarca hesap sahiplerinin kimlik bilgilen teyit edilemediği için söz konusu
şahısların araştırma kapsamındaki kişiler olup olmadığı anlaşılamamıştır.

Yukarıda verilen nedenlerle anılan şahısların banka hesaplarının incelenmesi sınırlı
veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hesap bilgileri üzerinde sağlıklı verilere ulaşılan 38
bankadan 26'sında bu kişiler adına açılmış herhangi bir hesaba rastlanılmamıştır. Kalan 12
bankadan alınan belgeler üzerinde yapılan incelemede, 8 bankada (Fortisbank, Türkiye Finans
Katılım Bankası, HSBC, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Yapı ye Kredi Bankası, Citibank
ve Vakıflar Bankası) bulunan hesapların Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların
üçüncü dereceye kadar olan yakınlarına kredi kullandıranı, kredi kartı verilmesi ya da ufak
tutarlı birikimlerinin değerlendirilmesi için açıldığı görülmüştür.

Öte yandan, Ali KAYA'nın Koçbank A.Ş.'nin Gaziantep Şubesi'nde 27.12.1999
tarihinde açtırdığı hesap aracılığıyla bu tarihten itibaren hisse senedi ve yatırım fonu gibi
menkul kıymetlere yatırım yaptığı, bu hesapta çeşitli hisse senedi ahm-satımlan yapıldığı
görülmüştür. Bu hesaba Ali KAYA tarafından 14.01.2004 tarihinde nakit olarak 2.100 YTL,
17.05.2004 tarihinde nakit olarak 15.000 YTL, 24.05.2004 tarihinde nakit olarak 11.800 YTL,
25.05.2004 tarihinde nakit olarak 3.400 YTL yatırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2004 yılı
içerisinde 30.200 YTL'si 9 gün içerisinde olmak üzere, 5 aylık bir süre içinde toplam
32.300 YTL para nakit olarak yatırılmıştır. Bu tutar nakit yatırılan şeklinde olduğu için
kaynağı belirlenememiştir. Hesaptan 31.05.2004 tarihinde 31.000 YTL çekilmiştir. Anılan
şahsın mal beyannamesinde verdiği bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu tutarla aynı
tarihte 2004 model Toyota Corolla marka bir otomobil alındığı anlaşılmaktadır. Bu hesaba
bağlı menkul kıymet hesabında hisse senedi olarak değerlendirilen yaklaşık 17.000 YTL de
12.08.2005 tarihinde söz konusu hisse senetlerinin satılması suretiyle vadesiz hesaba
aktarılmış ve hesaptan 16.08.2005 tarihinde 17.290 YTL çekilmiştir. Bu tarihten sonra anılan
şahsın Koçbank A.Ş.'nin Gaziantep şubesindeki hesabında bir hareket görülmemektedir. Söz
konusu hesaptan çekilen tutarın Ali KAYA'nın komisyonumuza verdiği ifadede belirtildiği
üzere aynı tarihte Oyakbank A.Ş.'de Ali KAYA adına açılan hesaba 17.000 YTL olarak
yatırıldığı, bu tutarın 25.08.2005 tarihine kadar yatırım fonu alınarak değerlendirildiği
görülmüştür. Söz konusu para hareketleri ile ilgili olarak Ali KAYA'nın Komisyonumuza
verdiği bilgilerde;

"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ali Bey bankalarda kaç tane hesabınız var,
şahsî hesabınız?

ALİ KAYA - Birçok hesabım açıldı, ama şu anda Oyakbankta.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ne kadar para var?
ALİ KAYA - 40 küsur da şu an 43-44 milyar olmuş olabilir.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Diğer bankalarda?
ALİ KAYA - Diğer bankalarda yok.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Koçbank?..
ALİ KAYA - Koçbankta borsa hesabım vardı. Yazın sattım onu. 17-18 milyar bir

param vardı. Buraya aktardım. Sonra burada hepsini topladım. Şu an TL'de.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Vakıfbankta?..
ALİ KAYA - Vakıfbankta maaş hesabım var.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - İşbankasında?..
ALİ KAYA - İşbankasında 20 milyarım falan var. Onların hepsini topladım,

Oyak'ta.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Araba almışsınız herhalde Toyota Corolla,

2004 yılında.
ALİ KAYA - Evet.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - O yıl da bir 15 bin YTL, 11 800 filan gelmiş

Koçbanka.
ALİ KAYA - Kaç para gelmiş efendim?
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir 2 100 YTL gelmiş, bir 15 bin YTL gelmiş,
bir 11 800 YTL gelmiş, bir 3 400 YTL gelmiş; değil mi?

ALİ KAYA - Evet. Koçbank ama.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Koçbank. Toplam 31 bin YTL ve oradan

çekilmiş o paralar. Toyota alımı tarihine de denk geliyor. Daha sonra da maaş hesabınıza
da toplam 3 060 YTL, 1 600 YTL, 3 200 YTL.

ALİ KAYA - Sene kaçtan bahsediyorsunuz efendim?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sene 2004 ve 2005 devam ediyor.
ALİ KAYA - Maaşlar yatıp çıkıyor."

açıklamalarım yapmış, ancak, beyanlarından da görüldüğü üzere söz konusu tutarların
kaynağına ilişkin net bir bilgi vermemiştir.

İş Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi'nde Ali KAYA adına 20.10.2004 tarihinde açılan
bir vadeli hesaba ise 20.10.2004 tarihinde nakit olarak 11.050 YTL, 20.12.2004 tarihinde
nakit olarak 3.700 YTL, 16.02.2005 tarihinde nakit olarak 2.500 YTL, 21.04.2005 tarihinde
nakit olarak 3.000 YTL yatırılmış, vadeli hesapta değerlendirilerek 25.07.2005 tarihinde
yaklaşık 22.000 YTL'ye ulaşan bu tutar aynı tarihte hesaptan çekilmiştir. Bu tutar da aynı
tarihte Ali KAYA'nın komisyonumuza verdiği ifade de belirttiği üzere Oyakbank A.Ş.'de Ali
KAYA adına açılan hesaba yatırılmış, 25.07.2005 tarihinden 31.08.2005 tarihine kadar vadeli
mevduat yapılarak değerlendirilmiştir. 31.08.2005'te 22.295 YTLrye ulaşan tutar bu tarihte
bir önceki paragrafla yer alan 17.000 YTL ile birleştirilerek tek bir hesapta toplanmıştır.
Buna göre Oyakbank A.Ş.'de AU KAYA adına açılmış hesapta yaklaşık 40.000 YTL'ye
ulaşan tutar 31.08.2005 tarihinden itibaren vadeli hesapta değerlendirilmektedir. Ali
KAYA söz konusu tutarların kaynağı ile ilgili olarak Komisyonumuza verdiği bilgide;

"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - 2004'ün onuncu ayının 20'sinde 11 bin YTL
gelmiş.

ALİ KAYA- 11 bin, 11 milyar yani?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Evet, 11 milyar. Bunlar biraz ciddî rakamlar.

20.10.2004 tarihinde.
ALİ KAYA - Göndereni bilsek hatırlarım.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yine iki ay sonra 3 700 YTL, yani, 3 milyar

700 milyon. 2005'in şubat ayının 16'sında da 2 500 yani 2,5 milyar gelmiş. Yine nisan
ayında 21 'inde 2003'ün 3 milyar gelmiş. Toplam 21 bin YTL.

ALİ KAY A - İşbankasma mı yatıyor bunlar?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Evet İşbankasma.
ALİ KAYA - Tamam, onu size arz edeyim. Şimdi anladım. 11 bin YTL benim

yatırdığım para. Hesap açtım orada. Eşim de çalışıyor benim. Biz tayinle geldikten sonra
harcırahımız vardı. Geldik maaşlarımızı aldık. Ondan sonra elde bir toplu para vardı. 11
bin YTL'yi de onu yatırdım. Ondan sonra her ay, iki ayda bir, üç ayda bir biriktirdim,
oraya yatırdığım para, benim ve eşimin maaşından. Eşim bir de döner sermaye alıyordu.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Eşiniz ne iş yapıyor?
ALİ KAYA - Hemşire. Hastanede çalışıyordu. Onun maaşı 900 civarındaydı, 700-

800 civarında da döner sermaye alıyordu. O, bizim biriktirdiğimiz para. Onların hepsini
topladım, borsadaki paramı da oraya aktardım, onu götürdüm Oyakbank'a aktardım."

açıklamalarım yapmıştır.
Ali KAYA'nın Vakıflar Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi'nde 20.07.2004 tarihinde

açılan maaş hesabı üzerinde yapılan incelemede ise, bu hesaba Şahin CEYLAN isimli bir
şahıs tarafından 22.11.2004 tarihinde 3.060 YTL, 01.12.2004 tarihinde 1.650 YTL,
07.12.2004 tarihinde 3.265 YTL para gönderildiği, Ayşe CEYLAN isimli bir şahıs tarafından
10.01.2005 tarihinde 2.030 YTL gönderildiği, yine Adem BAYRAK isimli bir şahıs
tarafından 24.10.2005 tarihinde 2.500 YTL, 31.10.2005 tarihinde Özgüneyler İç ve Dış Tic.
A.Ş. isimli bir şirket tarafından 1.000 YTL gönderildiği tespit edilmiştir. Komisyonumuzun
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kendisiyle yaptığı görüşmede Ali KAYA, ilgili tutarlann kaynağı ile ilgili olarak verdiği
bilgide;

"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şahin Ceylan kimdir?
ALİ KAYA - Şahin Ceylan Diyarbakır'dan tanıdığım bir arkadaş. Ben

Hakkâri'deyken bal istedi. Hakkâri'nin balı meşhur. Ben de orada Burhan Ölmez diye bir
arkadaş var balcılık yapan. Burhan'a dedim, böyle böyle bal gönder. O zaman 200 kilo mu,
300 kilo mu bal gönderdi Şahin Ceylan'a. Ondan sonra Şahin Ceylan bunun parasını
gönderdi, ben de Burhan Ölmez'e teslim ettim efendim.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ayşe Ceylan?..
ALİ KAYA - Yine onlardandır.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Eşi veya akrabası.
ALİ KAYA-Evet.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Adem Bayrak 2 500 YTL göndermiş,

24.10.2005.
ALİ KAYA - Onların hepsini o balcı arkadaş onlara bal gönderdi. O çekti.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir de Özgûneyler İç ve Dış Ticaret diyor.
ALİ KAYA - Gaziantep'ten arkadaşım, evet Ona da bal gönderdik, sorabilirsiniz,

onların hepsinin telefonları var."
açıklamalarım yapmıştır.

Banka ve müşteri sırn gerekçesi ile andan şahısların tüm bankalardaki
hesaplarına ulaşılamadığı için Ali KAYA'nın yukarıda verilen muhtelif bankalardaki
hesaplarına 2004 yılı başından 2005 yılı Ekim ayma kadar nakit olarak yatırılan
tutarlann kaynağı saptanamamıştır. Bu tutarlann kaynağını bir varlık satışının
oluşturması ya da anılan şahsın Tarafımıza bilgi vermeyen başka bir bankadaki
hesaplarından çekilerek bu hesaplara nakit olarak yatırılmış olması ihtimali
bulunmaktadır. Ancak, Tarafımıza sunulan sınırlı bilgiler çerçevesinde Ali KAYA'nın
banka hesaplarında 2004 yılı başından itibaren başlayan artışın kaynağını tespit etmek
mümkün olmamaktadır.

Diğer taraftan yapılan incelemelerde, Ali KAYA'nın eşi İlkay KAYA'nın halihazırda
tasfiye halinde olan Türk Ticaret Bankası A.Ş. nezdinde 1998*2000 yıllan arasında önemli
tutarda parasının bulunduğu, bu paraların kaynağının 23.03.1998 tarihinde vadeli DTH
hesabına yatan 11.300'lik tutar (hesap ekstresinde para cinsi yazmamakla beraber ilgili
tarihteki kurlar dikkate alındığında para cinsinin USD olmasının daha muhtemel olduğu tespit
edilmiştir) olduğu, bu tutarın anılan hesapta değerlendirilmesini müteakiben 24.09.1998
tarihinde 12.549 USD olarak çekildiği, anılan tarihte Banka nezdinde 4.116.000.000 TL
tutarında vadeli mevduat hesabı açıldığı, bu hesaptaki tutarın nemalandınlarak 01.07.1999
tarihinde 8.954.045.203 TL olarak hesaptan çekildiği, bu tutara aynı Banka'da Ali KAYA'ya
ait bir hesapta bulunan 4.582.000.000 TL'nin de katılarak (bu hesaba 02.12.1998 tarihinde
nakit olarak 2.833.750.000 TL yatırılmış ve nemalandınlarak 01.07.1999 tarihinde
4.582.000.000 TL olarak çekilmiştir) bu defa 01.07.1999 tarihinde 13.536.045.203 TL
tutarında repo hesabı açıldığı, buradaki tutarlann nemalandınldığı, hesaba 11.10.1999
tarihinde 3.998.000.000 TL yatırıldığı, bu paranın kaynağının 08.10.1999 tarihinde şahsa ait
bir başka DTH hesabına havale olarak gönderilen 6.250 USD olduğu, hesapta bu şekilde
oluşan tutarlann çeşitli tarihlerde çekilişlere konu edildiği ve en son 28.03.2000 tarihinde
çekilen 5.300.000.000 TL ile hesaptaki bakiyenin sıfırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, İlkay
KAYA'ya ait aynı banka nezdindeki bir başka DTH'ye 30.04.1999 tarihinde 12.000'lik bir
tutarın yatırıldığı (hesap ekstresinde para cinsi yazmadığı için USD veya DEM olduğu tespit
edilememiştir), ilgili tutarın 05.05.1999 tarihinde nakit olarak çekildiği tespit edilmiştir. Bahis
konusu tutarlann kaynağı yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere temel
olarak, çeşitli tarihlerde muhtelif hesaplara nakit olarak yatan tutarlardır. Tarafımızca
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eldeki veriler çerçevesinde bu tutarların kaynağmın tespit edilmesi olanağı
bulunamamıştır.

Diğer taraftan, önceki kısımlarda verilen bilgiler çerçevesinde İlkay KAYA'ya ait
olan banka mevduatlarının Ali KAYA tarafından verilen mal beyanlarına konu edilip
edilmediği araştırılmış ve Ali KAYA tarafından 02.02.2000 tarihinde verilen mal
beyanında sadece kendisine ait mallara yer verdiği, bir başka deyişle eşine ait mal
varlıklarını kapsam dışında tuttuğu görülmüştür. Bunun üzerine 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun ilgili
hükümleri çerçevesinde bu tutarların beyana konu edilip edilmeyeceği araştırılmış, 3628
sayılı Kanun'un "Bildirimlerin Konusu" başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; "Bu Kanun
kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait
bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan
görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından
fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın,
mücevher ve diğer taşınır mallan, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları,
borçlan ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder." hükmü paralelinde ve
02.02.2000 tarihinde İlkay KAYA'nın yukarıda yer verilen repo hesabmda
5.609.000.000 TL'nin bulunduğu gerçeği karşısında ilgili şahsın aynı tarihteki maaş
tutarının belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, İlkay KAYA adb şahsın İş Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi
nezdindeki vadesiz mevduat hesabına maaş ödemesi altında bazı tutarların yattığı, bu
tutarların 15.10.2004 tarihinde 808.900.000 TL, 09.11.2004 tarihinde 808300.000 TL,
15.12.2004 tarihinde ise 799.550.000 TL olduğu, dolayısıyla 2004 tarihli rakamlar
üzerinden dahi 02.02.2000'de İlkay KAYA'nın hesabmda yer alan 5.609.000.000 TL'nin
aylık ödemenin beş katından fazla bir tutara tekabül ettiği ve sonuç olarak Ali
KAYA'nın 02.02.2000'de verdiği mal beyanında yer alması gerekirken, buna yer
verilmediği kanaatine varılmıştır.

Özcan İLDENİZ ve bu şahsın üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları adına
bankalarda açılan hesaplara bakıldığında ise, Özcan İLDENİZ'in yakınları üstüne çeşitli
bankalarda açılan hesaplar olsa da, bu hesaplarla Özcan İLDENİZ arasında bir irtibat tespit
edilmemiştir. Öte yandan, Özcan İLDENİZ'in kendi adına açılan hesaplara bakıldığında
bunların genelde maaş yatırılması için açılan vadesiz hesaplar ya da küçük tutarlı kredi
kullanımına imkan veren kredili mevduat hesabı şeklinde oldukları görülmüştür. Hesap
hareketlerine bakıldığında, genelde Özcan İLDENİZ'in eşine gönderdiği havaleler ve kredi
kartı ödemeleri bulunmaktadır. Özcan İLDENİZ hesaplarında dikkat çeken tek işlem,
24.06.2005 tarihinde Vakıflar Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi nezdindeki maaş
hesabına Mustafa BAYOĞLU adlı bir şahıs tarafından yatırılan 8.900 YTL tutardır. Bu
şahısla Özcan İLDENİZ arasında nasıl bir borç-alacak ilişkisi olduğu mevcut veriler
üzerinden anlaşılamamıştır. Bu tutarın 7.000 YTL'ük kısmı 11.07.2005 tarihinde
Oyakbank A.Ş. nezdinde özcan İLDENİZ adına açılan hesaba aktarılmış, bu hesapta
hazine bonosu ve yatırım fonu gibi araçlarda nemalandırdmıştır.

3. Motorlu Araç Sorgulaması

Komisyonumuzun 02.02.2006 tarih ye 104 sayılı yazısı ile Emniyet Genel
Müdürlüğu'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu kişilerin üçüncü dereceye kadar kan
ve sıhrî hısımları olan 296 kişinin 1994-2006 yıllarına ait araç trafik ve tescil kayıtlan
istenilmiş; Emniyet Genel Müdürlüğu'nden alman 17.02.2006 tarihli cevabi yazıda, adı geçen
şahıslardan 22'si adına kayıtlı olduğu tespit edilen 31 adet motorlu araca ilişkin bilgiler
gönderilmiş, ancak, 2001 yılı Kasım ayına kadar nakil veya devir gibi tescil işlemleri
nedeniyle el değiştiren veya plaka bilgisi değişen araçların kayıtlan tutulmadığı için 2001 yılı
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Kasım ayı sonrasında alım-satımı yapılan araçların bilgisine ulaşılabildiği belirtilmiştir. Bu
çerçevede, söz konusu şahıslardan 1 Tinin daha önce sahip iken başka şahıslara devrettiği
tespit edilen 17 araca ait bilgiler gönderilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekindeki belgeler incelendiğinde,
14.02.2006 tarihi itibarıyla Ali KAYA ve eşi adına kayıtlı bir otomobil bulunmadığı,
Özcan İLDENİZ'in ise annesi Fadime İLDENİZ ile kendisi adına ortak tescil edilmiş 1
adet 1991 model Renault R.1179 marka otomobile, ayrıca Özcan İLDENİZ'in kendisi
adına tescil edilmiş 1 adet 1993 model Tofaş Doğan SLX marka otomobile sahip olduğu
anlaşılmıştır.

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sihri
hısımlarının 2001 yılından itibaren alım satımım yaptıkları araç bilgileri incelendiğinde ise
Özcan İLDENİZ'in daha önce sahip olduğu 1999 model Ford Focus marka aracını sattığı, Ali
KAYA'nın ise sahip olduğu 1970 model Ford Turnier marka aracı hurdaya ayırdığı, sahip
olduğu 2004 model Toyota Corolla marka otomobili sattığı, Ali KAYA'nın eşi İlkay
KAYA'nın da sahip olduğu 1997 model Toyota Corolla marka aracını sattığı görülmüştür.
Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan bilgilerde bu araçların alım
satımlarının hangi tarihlerde yapıldığı yer almamaktadır.

Diğer taraftan, mevcut bilgiler çerçevesinde Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in üçüncü
dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının alım-saümını yaptıkları ya da sahip oldukları
araçların Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile irtibatını kurmak mümkün olmamaktadır.

4. Tapu Kayıtları

Komisyonumuzun 01.02.2006 tarih ve 101 sayılı yazısı ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü'nden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların üçüncü dereceye kadar kan
ve sihri hısımları olan 296 kişinin 1994 - 2006 yıllarına ait tapu kayıtlarının ve gayrimenkul
hareketlerinin temin edilmesi istenmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alman
15.02.2006 tarihli yazıda, söz konusu yazımızın gerekli araştırma yapılmak üzere Bölge
Müdürlüklerine gönderildiği, cevabı geldikten sonra bilgi verileceği belirtilmiştir.
Ancak, rapor tarihi itibariyle toplam 22 bölge müdürlüğünden yalnızca 4'ünden bilgi
ulaşmış olup 18 bölge müdürlüğünden bilgi ulaşmamıştır.

Tapu Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılarda da, Bursa Nilüfer Tapu Sicil
Müdürlüğü'nde Özcan İLDENİZ'in teyzesi Fatma ŞAHİN adına bir tapu kaydı olduğu
bildirilmiş, ancak, yapılan incelemede söz konusu taşınmazın adı gecen kişiye babasmdan
miras yoluyla kaldığı anlaşılmıştır. Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü'nden alınan
yazıda da, Bitlis'te Ali KAYA'nın dayısı Abeydullah MUTLU üzerine kayıtlı bir taşınmaz,
ayrıca, Ali KAYA'nın teyzesinin eşi üzerine kayıtlı bir taşınmaz olduğu bilgisi edinilmiştir.
Ancak, her iki taşınmazın da edinim tarihleri Ali KAYA'nın askerlik görevine başlayış
tarihinden önceki tarihlere rastladığmdan bu taşmmazlann Ali KAYA ile irtibatını kurmak
imkan dahilinde değildir. Tapu Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü'nden alman yazıda da Elazığ
Tapu Sicil Müdürlüğü'nde Özcan İLDENİZ'in anne tarafından dedesi, teyze ve dayısı
üzerinde tapu_ kayıtları olduğu bildirilmiştir. Ancak, gelen bilgiler çerçevesinde bu
taşmmazlann Özcan İLDENİZ ile ilgisini kurmak mümkün değildir.

5. Kooperatif Kayıtları

Daha önce belirtildiği üzere Komisyonumuzun 02.02.2006 tarihli yazısı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'ndan Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile eşleri ve çocukları adına 1994-
2006 yıllan arasında kooperatif üyelikleri bulunup bulunmadığı, ayrıca bu kişilerin eş ve
çocukları hariç üçüncü dereceden kan ve sihri hısımlan olan 291 kişinin kooperatif
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üyeliklerinin bulunup bulunmadığı ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi
istenmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımdan alınan 22.02.2006 tarihli yazıda, Bakanlıkları
bünyesinde kooperatif ortaklarına yönelik olarak yönetim, denetim ve tasfiye kurulu
üyelik bilgilerinin tutulduğu, kooperatiflerin ortak listelerini gösterir kayıtların yer
almadı&ı belirtilmiştir. Bu çerçevede, Komisyon Başkanhğı'nca gönderilen yazı ekinde
nüfus bilgileri bildirilen 298 kişi hakkında Bakanlık kayıtlarında yapılan incelemede, Özcan
İLDENÎZ'in halasının oğlu olan Osman AKKUŞ'un Balıkesir ilinde kurulu bulunan bir
kooperatifin denetim kuruluna 23.03.1998 tarihinde seçilip 28.01.2000 tarihinde ayrıldığı,
yine Özcan İLDENÎZ'in halasının oğlu Salih DEDEBAŞ'm aynı ilde kurulu bulunan bir
kooperatifin denetim kuruluna 27.05.2001 tarihinde seçildiği ifade edilmiştir.

Özcan İLDENİZ ile Ali KAYA'nın kooperatif varlıklarına ilişkin yapılan araştırmada
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından temin edilen bilgilerin sınırlı obuası ve bu şahısların
kooperatif varlıklarına ilişkin yeterli bilgi sunmaması nedeniyle, anılan kişilerin mal
beyannamelerinde gösterdikleri kooperatif isimleri üzerinden araştırma yapılması gereği
doğmuştur. Bunun üzerine, Ali KAYA ve Özcan İLDENÎZ'in mal beyannamelerinde yer alan
kooperatiflerin bulunduğu Aydın ve Muğla illeri valiliklerine gönderilen yazılarla, Ali KAYA
ve Özcan İLDENİZ ile bu şahısların eş ve çocuklarının Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren
ÖVGÜ YAPI KOOPERATİFİ, Didim ilçesinde faaliyet gösteren İNCİKUM ARSA VE YAPI
KOOPERATİFİ ile Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren ÇAMLICA ve KARAÇULHA YAPI
KOOPERATİFLERİ başta olmak üzere bu illerde kurulu bulunan tüm yapı kooperatiflerine
üye olup olmadıkları ve bu şahısların üye olduğu kooperatiflerin diğer üyelerinin isimleri,
kooperatif bilgileri, ödedikleri aidatlara ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir.

Söz konusu yazımıza cevaben Aydın Valiliği'nden alınan 30.03.2006 tarihli yazıda,
Merkezi Aydın ilinde olan Yapı Kooperatiflerinin dosyalarının incelenmesi neticesinde,
Kuşadası Uçesinde faaliyet gösteren S.S. ÖVGÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ Ue
Muğla Uİ Milas ilçesi dahilinde bulunan S.S. İNCEKUM KONUT YAPI
KOOPERATİFİNİN ortaklan arasında Tarafımızca bildirilen şahısların kayıtlarının
bulunmadığı, merkezi Aydın ili dışında inşaat mahalli Aydın ilinde olan kooperatifler ile
unvanı belirtilmeyen Aydın ili dahilindeki konut yapı kooperatiflerinin ortaklarına ait
bilgilerin tespitinin yapılamadığı, kooperatif unvanının bildirilmesi halinde tespit
edilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazımıza cevaben Muğla Valiliği'den alınan 30.03.2006 tarihli yazıda
ise, illerinde faaliyet gösteren Muğla, Fethiye, Bodrum, Milas ve Marmaris Ticaret Odalarına
23.03.2006 tarih ve 737 sayılı yazılan ile adı geçenlerin yapı kooperatiflerine ortak olup
olmadıklarının sorulduğu belirtilmiş, Fethiye Ticaret Odası'ndan alman cevapta Ali
KAYA'nın eşi İlkay KAYA'nın S.S. ÇALICA KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin üyesi
olduğu, Kooperatifin 25.06.2003 günü fesh olduğu, Ticaret Sicil Memurluğuma kayıttı
başta S.S. KARAÇULHA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ olmak
üzere diğer kooperatiflerde yazımızda belirtilen şahısların üyeliklerinin bulunmadığı
ifade edilmiştir.

Ali KAYA, söz konusu kooperatif hissesi ile ilgili olarak Komisyonumuza verdiği
bilgide;

"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir de Fethiye'de -basma da yansıdi-
kooperatif hissesi falan. Fethiye'de kooperatif hisseniz var mı sizin?

ALİ KAYA - Fethiye'de benim evim var. Ben 13-14 sene taksit... Bitti, tapusunu
aldık.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - O, halen kooperatif hissesi gibi gözüküyor da.
ALİ KAYA - O, mal varlığımda herhalde kooperatif hissesiydi. Sonradan öyle

geçmiş olabilir. Benim o evim bitti şu an, teslim aldık. Benim eşim oralı olduğu için,
kayınbabamın çevresi var, oradan aldık yani.
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METİN KAŞKOĞLU (Düzce) - Bu kooperatifte başka kimler var genelde?
. A Ü KAYA - İnanın hiçbir tanesini tanımıyorum, hiç kimseyi tanımıyorum. Evimi

de kayınbabam kiraya vermişti, sonra kiracılar çıktı, şu an ev de boş zaten yani. Sizin
dediğiniz konu Kuşadası için iddia ediyorlardı, Fethiye için değildi o."

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
Öte yandan, Fethiye Ticaret Odası'ndan alman yazıda S.S. ÇALICA KONUT

YAPI KOOPERATİFİ'nin 25.06.2003 günü fesih olduğu belirtilmesine rağmen Ali
KAYA'nın 21.11.2004 tarihli mal beyanında söz konusu kooperatifte 45.000 YTL
üzerinden üyeliğinin devam ettiğinin beyan edildiği görülmekte, bu tarihten yaklaşık 2
ay sonra verilen 06.01.2005 tarihli mal beyanında ise S.S. ÇALICA KONUT YAPI
KOOPERATİFİ ile ilgin herhangi bir beyan yer almamakta, ancak, bu kez de şahsın
2001 yılmda S.S. KARAÇULHA YAPI KOOPERATİFİ'nden bir konut edindiğinin
beyan edildiği görülmektedir. Şahsın 2003 yılında fesih olan bir kooperatife 2004 tarihli
ntai beyanında 45.000 YTL değer üzerinden yer vermesinin ve kendi beyanıyla 2001
yilinda edindiği bir konuta 2002 ve 2004 tarihli mal beyanlarında yer vermemesinin
nedeni Tarafımızca anlaşılamamıştır.

. <• 6; Genel Değerlendirme

:',.' .Ali KAYA ile Özcan İLDENİZ'in mal varlıkları üzerine yapılan araştırmada,
*üm bankalardan bilgi alınamadığı ve Rapor tarihi itibariyle tapu bölge
müdürlüklerinin tamamından cevap gelmediği için bu kişilerin toplam varlıklarının tam
bir dökümünü çıkarmak mümkün olmamıştır. Sınırlı veriler üzerinden yapılan araştırmada
söz konusu şahısların mal varlıkları tam olarak ortaya konulamadığı için ilgili şahıslardan

. 2005 yılı başında alınan mal beyanlarında yer alan veriler üzerinden bir değerlendirme
• yapmanın daha doğru olduğu düşünülmektedir.

Özean İLDENİZ'in 06.01.2005'te verdiği mal beyannamesine göre;

Cinsi
Aydın ilinde 90 m2 Daire
Aydın ilinde 290 m2 Arsa
1993 Model Tofaş Doğan SLX
Otomobil
1991 Model Renault RX.1179
Otomobil
Akbank Aydın Şubesi 'nden
Kullanılan Kredi
Toplam

Beyan Edilen Değeri
50.000 YTL
10.000 YTL
7.450 YTL

Beyan Edilmemiş

(4.429 YTL)

63.021 YTL

, 2005 yilı başında yaklaşık 63.000 YTL düzeyinde bir mal varlığı bulunmaktadır. Söz
"konusu rakam şahsın mal beyanında kendisinin verdiği değerler esas alınarak hesaplanmıştır.

•:, - Daha önce de ifade edildiği üzere Jandarma Genel Komutanlığından Hakkari İl
'Jandarma Komutanlığında görevli Astsubaylar Ali KAYA ile Özcan İLDENİZ'in
mesleklerine başlayışlarından bugüne kadar, 1994 - 2006 yılları arasında aldıkları maaş,
iyoîİük* ödül v.b. tüm gelirlerini gösteren bir listenin gönderilmesi istenmiştir. Jandarma Genel
Körautanlığı'ndan alınan bilgide Ali KAYA'ya 1991 yılından itibaren, Özcan İLDENİZ'e
i 990 yılından itibaren ödenen maaşlara ilişkin bilgiler gönderilmiştir. Ancak, söz konusu
şâhısların maaş hesaplan üzerinde yapılan incelemede bu şahıslara ek ödeme ve operasyon

. tagminau adı altında yapılan ödemelerin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan gelir
tablosunda yer almadığı anlaşılmıştır. Tarafımızca tüm banka ve tapu dairelerinden bilgi
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alınamadığı için şahsın mal varlığı hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak
mümkün görülmemiştir.

Diğer yandan, Özcan İLDENİZ'in üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından
bazı şahısların muhtelif bankalarda hesapları bulunmasına rağmen bu hesaplarla Özcan
İLDENİZ hesaplan arasında havale, EFT v.s. gibi ilişkiler olmadığı için bu hesapların Özcan
İLDENİZ ile irtibatlı olmadığı kabul edilmiştir.

Özcan İLDENİZ hesaplarında dikkat çeken tek işlem, 24.06.2005 tarihinde
Vakıflar Bankası A.Ş.'nin Hakkari Şubesi nezdindeki maaş hesabına Mustafa
BAYOĞLU adb bir şahıs tarafından yatırdan 8.900 YTL tutardır. Bu şahısla Özcan
İLDENİZ arasında nasıl bir borç-alacak ilişkisi olduğu mevcut veriler üzerinden
anlaşılamamıştır.

Ali KAYA'nın 06.01.2005'te verdiği mal beyannamesine göre;

Cinsi
Fethiye İlçesinde Kooperatif Konuru
2004 Model Toyota Corolla Otomobil
Nakit Mevduat
Hisse Senedi
10.000 USD Alacak
Altın-Ziynet Eşyası
Cumhuriyet Altım
Toplam

Beyan Edilen Değeri
70.000 YTL
32.500 YTL
İ 5.000 YTL
17.000 YTL
13.500 YTL
7.000 YTL
8.000 YTL

163.000 YTL

2005 yılı başında yaklaşık 163.000 YTL düzeyinde bir mal varlığı bulunmaktadır. Söz
konusu rakam şahsın mal beyanında kendisinin verdiği değerler esas alınarak hesaplanmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere Ali KAYA'nın yıllar itibarıyla elde ettiği gelirlerle ilgili
olarak Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgi bu şahsa operasyon tazminatı ve ek
ödeme adı altında yapılan ödemeleri kapsamadığı için şahsın gerçek gelirini
yansıtmamaktadır. Öte yandan, ilgili makamlarla yapılan yazışmalardan Ali KAYA'nın eşinin
de hemşire olarak çalıştığı öğrenilmiştir. Ali KAYA'nın eşinin gelir durumuna ilişkin Sağlık
Bakanlığı'ndan bilgi talep edilmesine karşın Rapor tarihi itibarıyla cevap alınamamıştır.
Ancak, Ali KAYA'nın eşinin maaş hesapları üzerinde yapılan incelemede, İlkay KAYA'nın
aylık gelirinin bazı dönemler eşiyle eşit duruma geldiği bazı dönemler eşinin gelirinin 2/3'ü
düzeyine indiği görülmüştür. Tarafımızca tüm banka ve tapu dairelerinden bilgi
alınamadığı için şahsın mal varlığı baklanda sağlıklı bir değerlendirme yapmak
mümkün görülmemiştir.

Ali KAYA bakımından 06.01.2005 tarihli mal varlığının geçmişten gelen geliriyle
oranlanması aşamasında mal varlığındaki artışın büyük ölçüde 2002 ve sonrasında meydana
geldiğini vurgulamak önem arz etmektedir. Yapılan incelemelerde, 05.03.2002 tarihli mâl
beyanından itibaren mal beyanının kapsamına üzerinde malvarlığı kayıtlı olan eşinin de dahil
olmasının bu duruma sebep olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Diğer yandan, Ali KAYA'nın üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bazı
şahısların muhtelif bankalarda yüksek tutarda sayılabilecek hesaplan bulunmasına rağmen bu
hesaplarla Ali KAYA hesaplan arasında havale, EFT v.s. gibi ilişkiler olmadığı için bu
hesapların Ali KAYA ile irtibatlı olmadığı kabul edilmiştir.

Öte yandan, Ali KAYA'nın 2004 yılında otomobil satın almadan K^çhank AŞ.
Gaziantep Şubesi nezdindeki hesabına 30.200 YTL'si 9 gün içinde olmak üzere toplam 5
avhk bir sûre içerisinde vatınlan 32.300 YTL'nin. 2004 vılı Ekim avı ile 2005 vılı Temmuz
avı arasında çeşitli tarihlerde T. İs Bankası A.S. Hakkari Şubesi nezdindeki vadeli mevduat
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hesabına yatırılan yaklaşık 19.000 YTL'nin kaynata ya da ne tür bir borç alacak ilişkisinden
kaynaklandığı anlaşılamamıştır. Ali KAYA komisyonumuza verdiği bilgilerde, 32.300
YTL'nin kaynağına ilişkin net bir açıklamada bulunmamış, 19.000 YTL'nin tayin harcırahı
olarak aldığı ve eşiyle birlikte maaşlarından yaptıkları tasarruf sonucu oluştuğunu ifade
etmiştir. Avnca. anılan şahıs Komisyonumuza Vakıfbank A.S.'nin Hakkari Subesi'ndeki
maaş hesabına 2004 yılı Kasım ayı ile 2005 vıh Ekim avı arasında 3 ayn şahıs ve 1 şirket
tarafından gönderilen yaklaşık 13.500 YTL'nin kaynağı olarak aracılık yaptığı bal satışlarım
göstermiştir.

Ali KAYA hesaplarına 2004 yılı başından itibaren yatırılan ve yukarıda yer
verilen tutarların kaynağını anılan şahsın Tarafımızca bilgi alınamayan başka bir
bankadaki hesabının oluşturmaması ya da bu tutarların Ali KAYA'nın yaptığı bir
varlık satışından kaynaklanmaması halinde bu tutarların, anılan şahsın ilgili dönemde
eşiyle birlikte elde ettiği gelirden tasarruf edebileceği tutarın üstünde olduğunun kabul
edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ali KAYA'nın; 06.01.2005 tarihli mal beyanında yer verdiği ve
edinme tarihi olarak 2001 yılını gösterdiği Fethİye-Karaçulha Yapı Kooperatifinde
bulunan konutu önceki mal beyanlarında göstermemesinin ve ediniminden 1 ay içinde
ilgili taşınmazı mal beyanına konu etmemesinin 3628 saydı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun "Bildirimin Zamanı**
başlıklı 6 ncı ve "Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma" başlıklı 12 nci maddesi
kapsamında, yine 06.01.2005 tarihli mal beyanında 31.05.2004 tarihinde edindiğini
beyan ettiği ve 32.500 YTL değer biçtiği Toyota Corolla marka otomobili 21.11.2004
tarihli mal beyanında göstermemesinin 3628 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi
kapsamında değerlendirilebileceği, Fethiye Ticaret Odası'nın 27.03.2006 tarihli
yazısında 25.06.2003 günü fesholduğu ifade edilen Çahca Konut Yapı Kooperatifine
ilişkin olarak ilgili kooperatif hissesinin hangi gerekçeye dayanılarak ilgili şahısça
tanzim edilen 21.11.2004 tarihli mal beyanına konu edildiğinin araştırılmasının uygun
olacağı, araştırma sonucu oluşacak kanaate göre bu hususun da 3628 saydı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun "Gerçeğe
Aykırı Bildirimde Bulunma" başlıklı 12 nci maddesi kapsamında değerlendirilebileceği
sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde, önceki kısımlarda yer verilen detaylı açıklamalar
çerçevesinde, Ali KAYA'nın 02.02.2000 tarihinde vermiş olduğu mal beyanında eşi İlkay
KAYA'ya ait banka mevduat tutarlarını bildirim kapsamı dışında tutmasının da yine
3628 saydı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Kanunu'nun "Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma" başlıklı 12 nci maddesi kapsamında
değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

III- JANDARMA ASTSUBAYLARI ALİ KAYA VE ÖZCAN İLDENİZ İLE
DİĞER İSTİHBARAT PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ KONUSU

1. Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in 2005 Yılında Hakkâri İl Merkezi, Şemdinli ve
Yüksekova İlçelerinde Görevlendirme Tarihlerinin Değerlendirilmesi

Komisyonumuzun 05 Ocak 2006 gün ve ESAS NO: A.01.1.GEÇ. 107322.323.324-
(56) sayılı yazısına karşılık olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın 23.01.2005 tarih ve
3050- 8 -06/Pl.ve Güv.D.PI.ve Koor.Ş.( 19498) sayılı yazısından, 2005 yılında Hakkâri
merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde AH Kaya ve Özcan İldeniz'in görevlendirmeleri
tarih ve yerlerinin şöyle olduğu ortaya çıkmaktadır;

Hakkâri İl Jandarma Komutanı'nın onayı ile 2005 yılında;
Jandarma Astsubay Ali Kaya'nın;
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Hakkâri İl merkezinde; 14.01.2005,17.01.2005,10.05.2005,23.07.2005,26.08.2005,
14.09.2005, 21.09.2005, 22.09.2005, 23.09.2005, 10.10.2005, 11.10.2005, 28.10.2005
tarihlerinde (12) kez görevlendirildiği,

Şemdinli İlçesinde, 07.11.2005, 09.11.2005 tarihlerinde Özcan İldeniz ile birlikte (2)
kere görevlendirildiği,

Yüksekova İlçesinde; 26.03.2005, 29.08.2005, 04.10.2005 olmak üzere (3) kez
görevlendirildiği,

Özcan İldeniz'in ise;
Hakkâri İl merkezinde; 14.01.2005,17.01.2005, 21.04.2005, 10.05.2005, 29.07.2005,

30.07.2005,01.08.2005,14.09.2005 tarihlerinde (8) kez görevlendirildiği,
Şemdinli İlçesinde; 27.03.2005, 04.05.2005, 03.08.2005, 05.08.2005, 04.09.2005,

18.09.2005, 27.10.2005, 02.11.2005 tarihlerinde, aynca 07.11.2005 ve 09.11.2005
tarihlerîerinde ise Ali Kaya ile birlikte olmak üzere (10) kez görevlendirildiği,

Yüksekova İlçesinde; 08.04.2005, 14.09.2005, 17.09.2005 tarihlerinde (3) kez
görevlendirildiği,

İncelenmiştir.

2. Hakkâri İl Jandarma KomutanliğVnin Polis Sorumluluk Alanında İstihbarat
ve Operasyon Amaçlı Görevlendirmelerinin Hukuken Değerlendirilmesi

a) Komisyonumuzun istemi üzerine Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
21.12.2005 tarih ve 2030-1-05/Asyş. D. Ter. Oly. Ş. BÖF. Ks. (410942) sayılı yazıda
görevlendirme hususu şöyle izah edilmektedir:

"Yapılan teknik istihbari çalışma ve mahallinden alınan bilgiler neticesinde;
a. Seferi YILMAZ'in adresine gönderileceği öğrenilen ve patlayıcı madde

olabileceği değerlendirilen söz konusu paket hakkında bilgi elde edebilmek maksadıyla,
(2) Astsubay ile bölgeyi bilen (1) haber elemanından oluşan bir istihbarat ekibi, 07 KASIM
2005 tarihinde, ilgili Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanının yazılı izniyle
Şemdinli ilçesinde görevlendirilmiştir.

Görevli ekip tarafından, Şemdinli ilçesinde Seferi YILMAZ'ın evi, işyeri ve
bağlantılarına ilişkin bilgiler toplanarak paketin gelebileceği yerlerin krokisi çizilmiş ve
dosyalanmıştır.

b. Söz konusu ekip, müteakiben 09 KASIM 2005 tarihinde, Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Savcılığına
dosya üzerinden bilgi vermek ve uygun görüldüğü takdirde şahısların yakalanmasını
sağlamak maksadıyla, tekrar Şemdinli ilçesine görevlendirilmiştir."

b)Jandarma Genel KomutanhğVıun 23.01.2005 tarih ve 3050- 8 -06/Pl.ve
Güv.D.PI.ve Koor.Ş.( 19498) saydı yazısında ise bu durum şöyle anlatılmaktadır;

"2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev Yetki ve Sorumlulukları Kanunu 14 ncü ve 17
Aralık 1983 tarih ve 18254 Sayılı J.Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 184 ncü maddesi
gereği, İl J.K.lığı emrine ataması yapılan Astsubay ve Uzman Jandarmaların istihdam yerleri
ve il içi yer değiştirmeleri; İl J. Komutanının teklifi üzerine Valinin onayı ile
belirlenmektedir. J.Astsb.Kad.Bçvş. Özcan İLDENİZ, J.Astsb.Kad.Bçvş. Ali KAYA ile
birlikte J.Gn.K.hğının 15 Nisan 2004 gün ve PER.:4031-77-04/Tyn.D.PI.Ş. (123870) sayılı
emri ile Hakkâri İl J.K.lığına atandırılmış, kanun ve yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği;
Hakkâri İl J.K.hğının teklifi üzerine Hakkâri İl Valiliğinin 31 Mayıs 2004 tarihli onayı ile
İsth.Ş.Md.lüğünde istihdam edilmişlerdir. İl Jandarma Komutanı; 2803 Sayılı J.Teşkilat
Görev ve Yetkileri Kanununun EK-5 nci maddesi ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri
Kanununun EK-7 nci madde 1 nci fikrası ve 17 Aralık 1983 tarih ve 18254 Sayılı J.Teşkilat
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Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 44 ncü maddesi gereği, İl J.IClığı İsth.Ş.Müdürlüğü enirinde
görevli personeli İl J.K.hfonın sorumluluk sahasında istihbarat faaliyetlerinde bulunmak
maksadıyla görevlendirebilir. Bu doğrultuda söz konusu astsubaylar Hakkâri İl Merkezinde,
Şemdinli ve Yüksekova'da görevlendirilmişlerdir...

2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci, Yönetmeliğin 8
nci maddelerinde; "suçun işlenmesini önlemek içirt emniyet ve asayiş ile kamu düzenini
sağlamak, korumak ve kollamak amacıyla alınan önlemler, bu önlemlerin uygulanması ile
ilgili tedbirler" idari nitelikte mülki görevler olarak düzenlenmiş olup, Yönetmeliğin "Mülki
Görevlerin Yürütülüş Esasları" başlıklı 46 nci maddesinin (d) bendinde mülki görevlerin;
"gerekli her türlü istihbarat faaliyetlerini yürütmek elde edilen bilgileri değerlendirmek,
yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik kuruluşları ile yahn işbirliği
yapmak" şeklinde yürütüleceği; ayrıca 2803 sayılı Kanun 7/b ve Yönetmeliğin 81 nci
maddesinin 1 nci fıkrasında; "işlenmiş suçlarla ilgili kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak
ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek", jandarmanın adli görevleri arasında
sayılmış olup, Yönetmeliğin 81/a bendinde adli görevlerin "suçluları aramak, herhangi bir
ihbar ya da şikayet beklenmeksizin, bütün istihbarat tekniklerinden yararlanarak suçları ve
suçluları ortaya çıkarmak" şeklinde yürütüleceği düzenlenmiştir.

Bu noktadan hareketle anılan personel; Şemdinli'de daha önceden meydana gelen
bombalama eylemleriyle ilgili islenmiş suçların araştırılması ve yasal dinleme sonucu elde
edilen bilgiler doğrultusunda, aynı ilçede islenmesi muhtemel suçların önlenmesi maksadıyla
hem mülki hem de adli görevler kapsamında her türlü istihbarat faaliyetinde bulunmak üzere
görevlendirilmiştir. Hakkâri İl J.Komutanı tarafından görevlendirilen personel, yukarıda
açıklandığı şekilde mülki ve adli görevler kapsamında istihbari faaliyet icra edeceğinden ve
operasvonel bir faaliyet icra etmeyeceğinden önceden bu görevler ile ilgili olarak mülki
makamlardan izin alınmasını veya diğer istihbarat ve güvenlik kuruluşları ile işbirliği
yapılmasını öngören herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak yürütülen istihbarat
faaliyetleri sonucunda, adli işlem (arama, yakalama, el koyma, gözaltına alma vb.) veya
operasyon yapılması gereken durumun söz konusu olması halinde, 2803 sayılı Kanunun 10
ncu, Yönetmeliğin 23 ncü maddesi uyarınca ilgili adli ve güvenlik kuruluşları ile
koordinasyon ve işbirliği yapılması söz konusu olabilecektir. Buna rağmen İl J.Komutanı
tarafından konu ile ilgili olarak İl Emniyet Komisyon Toplantısında terör örgütü
mensuplarının şehir merkezlerinde bombalama eylemlerinde bulunabilecekleri yönünde
istihbari bilgilerin elde edilmesi üzerine şehir içlerine yönelik istihbari çalışmalara ağırlık
verilmesi hususunda mülki, adli ve emniyet makamları ile gerekli koordinede
bulunulmuştur..."

c) Komisyonumuzun 25.01.2006 tarih ve Esas No:A.01.1.GEÇ.10/322,323,324-71
sayılı yazısına karşılık olarak Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nın Komisyonumuza
gönderdiği 06.02.2006 tarih ve 0621-ll-06/Ter.oly.(426) (700) sayılı yazı ekinde bulunan
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca Şemdinli CBaşsavcıüğma hitaben yazılan
18.11.2005 tarih ve (3458)(9582) sayılı yazıda;

" ..Seferi YILMAZ'ın Şemdinli İlçesinde terör örgütüyle irtibatlı olarak faaliyetine
devam ettiği bilgisinin alınması üzerine kendisinin kullandığı 0 535 251 44 11 no'lu GSM
hattı için Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 22.08.2005 gün ve 2005/257 müt Sayılı karan
ile iletişimin dinlenmesi karan alınmıştır. Bu karara istinaden yapılan teknik takibin
neticesinde Seferi YILMAZ'ın mutlak surette bir eylem hazırlığı içinde olabileceği
değerlendirilerek, eylemde kullanılmak üzere malzeme temini için terör örgüt mensuptan ile
irtibata geçtiği tespit edilmiş, teslim edilecek malzemeye el konulması için Seferi YlLMAZ'm
teslim alacağı mekan olarak seçtiği evi veya işyerinin fiziki yerleşim halini gösteren krokinin
yer tespit ve tanımı için istihbarat personeli 09.11.2005 günü Şemdinli bölgesinde
görevlendirilmiştir." denilmiştir.
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Komisyonumuzun 25.01.2006 tarih ve Esas No:A.0U.GEÇ.10/322.323.324-71 sayılı
yazısı ile Hakkâri İl Jandarma Komutanlığından; " 01.06.2005 tarihinden bu yana Hakkâri
Merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde istihbarat timi olarak görevlendirilen personelin
adı soyadı, görev yerleri ve tarihleri ile görevin kapsamına ilişkin bilgi ve belgelerin,
belirtilen personelin anılan tarihten bu güne kadar üst makamlara verdikleri istihbarat ve
faaliyet raporları ile telsiz görüşmelerine ilişkin çözümlerin, anılan personele görevleri gereği
verilen silah, bomba, mermi ve benzeri mühimmatın cins, miktar ve diğer ayırt edici
özellikleri ile zati silah v.b araç gerecin cins ve nitelikleri" istenmiş,

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı»nın Komisyonumuza gönderdiği 06.02.2006 tarih ve
0621-11-06/Ter.ory.(426) (700) savılı yazısında cevaben:

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 6 ncı maddesi "İsim ve kimlik belirterek veya
belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı
terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu
görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolda kişileri hedef
gösterenler cezalandırılır" hükmünü amirdir. İstihbarat timinde görevlendirilen personelin
halen aynı bölgelerde terörle mücadeleye yönelik olarak görev yapması, nedeniyle personelin
kimliklerinin deşifre olması durumunda bölgede icra edilen faaliyetlerin başarısız olabileceği,
personel ve ailesinin de can güvenliği açısından sakıncalı olabileceğinden açık- kimlikleri
bildirilmemiştir. Hakkâri ili Merkez ilçe Şemdinli ilçesi ve Yüksekova ilçesinde 01 Haziran
2005 - 30 Ocak 2006 tarihleri arasında icra edilen görevlere ait görev çizelgesi gönderilmiştir.
İstihbarat toplama görevi verilen personel emniyetsiz muhabere vasıtası olması ve. personeli
deşifre etmesi nedeniyle telsiz kullanmamaktadır...J.Bçvş Ali KAYiVya ait görevli olduğu süre
içinde öncelikle kendi can emniyetini sağlaması açısından kullanmak üzere verilen silah ve
mühimmata ait teslim senedi fotokopisi, J.Bçvş Ozcan İLDENİZ'e ait görevli olduğu süre
içinde öncelikle kendi can emniyetini sağlaması açısından kullanmak üzere verilen silah ve
mühimmata ait teslim senedi fotokopisi gönderilmiştir." hususu belirtilmiştir.

01.06.2005 tarihinden bu yana Hakkâri Merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde
istihbarat timi olarak görevlendirilen personelin isimlerinin Komisyonumuza bildirilmesi
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 6 ncı maddesine
uyarınca sakıncalı bulunmuştur. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca 09.06.2005-27.01.2006
tarihleri arasında Hakkâri İl Merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde görev yapmak üzere
toplam (186) kez muhtelif istihbarat personeli görevlendirildiği, görevlendirilen bu
personelin isimlerinin, görevlerinin mahiyetinin, kapsamının, mülki ve/veya adli görev icabı
mı, istihbarı görev yanında operasyonel faaliyeti de içerip içermediğinin belirtilmediği,
yapılan görevlendirmelerden (7)si'nin Hakkâri ve diğer İlçelerin köyleri için olduğu
incelenmiştir. '

Oysa, yukarıda belirtildiği gibi; Komisyonumuzun 05 Ocak 2006 gün ve ESAS NO:
A.01.1.GEC.107322.323.324-f 56) savılı yazısına karşılık olarak Jandarma Genel
Komutanlı&'nın 23.01.2006 tarih ve 3050- 8 -06/Pl.ve Gûv.D.PI.ve Koor.S.f 19498) sayılı
yazısı ekinde. Jandarma Astsubayları Ali Kaya ve Özcan İldeniz'e ait görev durum çizelgeleri
anılan personelin isimleri de belirtilerek Komisyonumuza gönderilmiştir.

Anılan yazı ekinde, Ali Kaya'ya; 30.06.2005 tarihinde Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığı'nca; " 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör kaleşnikof piyade tüfeği
için, 120 adet 7.62 mm fişek kaleşnikof için, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası" teslim
edildiği, Özcan İldeniz'e ise; 25.07.2004 tarihinde; " 1 adet kaleşnikof p.tf, 3 adet şarjör, 90
adet fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 adet askı kayışı, 1 adet harbi" teslim edildiği görülmektedir.

Komisyonumuzca "anılan personele görevleri gereği verilen silah, bomba, mermi ve
benzeri mühimmatın cins, miktar ve diğer ayırt edici özellikleri ile zati silah v.b araç gerecin
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cins ve nitelikleri" konusunda bilgi talep edilmesine rağmen, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığınca silah ve bombaların cinsi, menşei, zati silah gibi konularda istenen bilgileri
vermediği müşahade edilmiştir.

d) Van Cumhuriyet Başsavcılığının (CMJCnun 250. Maddesi ile Yetkili)
03.03.2006 gün ve soruşturma NO:2005/750, esas no:2006/32, karar no:2006/3'lu,
09.11.2005 günü Şemdinli tlçesî'nde bulunan Umut Kitabevinde meydana gelen patlama
konusunda düzenlenen İddianamede, Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in görevlendirilmeleri
konusuna şöyle yer verilmektedir:

"Şüpheli Ali KAYA'nın İstihbarat Şube Müdürlüğü nezdinde genelde Hakkâri
merkezde görev yaptığı, şüpheli Özcan İLDENİZ'in ise Şemdinli ilçesinde istihbarî
çalışmalar yapmak üzere görevli olduğu, yapılan istihbarî çalışmalarda Şemdinli ilçesinde
ikamet eden ve Umut Kitapevi isimli iş yerini çalıştıran ve PKK Terör Örgütüne Yardım
Etmek suçundan soruşturma evrakı tefrik edilen Seferi YILMAZ isimli kişinin PKK terör
örgütü üyesi olan Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli örgüt mensubu ile işbirliği içerisinde
olduğu ve Seferi YILMAZ'm Şemdinli ilçesinde terör örgütünün vergilendirme, eylem,
istihbarat, birlik keşifleri ve sınır kaçakçılığı konusunda örgüte yardım etme ve örgüt adına
para alma konumunda olan Şemdinli örgüt sorumlusu olduğunun tespit edildiği ve Seferi
YILMAZ isimli şahsın Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğu'nce
takibe alındığı,

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği'nin 19.09.2005 gün ve 2005/307
Müt. Sayılı karan ile 0536 368 10 02 numaralı; önce Seyfullah KOÇ adına kayıtlıyken daha
sonra Mesut SALIKBAĞRA adına kayıtlı olup hâlen PKK Terör örgütünün üyesi olan Sabri
(K) Ali KISIKYOL tarafından kullanıldığı iddia edilen telefonun üç (3) ay süre ile
dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda
alınmasına dair karar gereğince bu telefonun teknik takibinin yapıldığı,

04.11.2005 günü saat 16:32 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi
YILMAZ'ın telefonda görüşme yaptığı, telefon görüşmesine göre Sabri (K) Ali
KISIKYOL'un Seferi YILMAZ'dan bir adres istediği Seferi YILMAZ'ın da Umut Kitapevi
Şemdinli adresini verdiği, Sabri (K) Ali KISIKYOL'un bu adrese Almanya'dan eşyaların
geleceğini beyan ettiği, 15.11.2005 günü saat 15:28 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL'un
amcasının oğlu olduğu ve hâlen asker olduğu anlaşılan bir kişi ile telefon görüşmesi yaptığı,
bu telefon görüşmesinin kapsamına göre Ali KISIKYOL'un amcasının oğlunun Sabri (K) Ali
KISIKYOL'a, gönderdiği eşyaların bulunduğu Umut Kitapevi'nin havaya uçtuğunu söylediği,
Sabri (K) Ali KISIKYOL'un da amcasının oğluna gönderdiği eşyaların MP3 ve bir kalem
olduğunu ve değerlerinin 300 Avro olduğunu söylediği, amcasının oğlunun da Sabri (K) Ali
KISIKYOL'a eğer o eşyayı almasak Şemdinli'nin Alay Komutanının gideceğini beyan ettiği,
yine telefon görüşmelerinde kimlik bilgileri belli olmayan amcasının oğlunun 0536 368 10 02
numaralı telefonu kullanan Sabri (K) Ali KISIKYOL'a "o alçaklar onların ayaklan altında
bomba atmışlardı, telefonla görüştüğüm adam altına bomba attılar alçaklar bu ayın
dokuzunda" şeklinde sözler de söylediği,

04.11.2005 günlü Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ'ın Kitapevine gelecek
olan bu paketin PKK Terör Örgütünün dağ kadrosuna gönderileceği değerlendirmesini yapan
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğu'nün Seferi YILMAZ'ı yukanda
belirttiğimiz üzere takibe aldığı, Seferi YILMAZ ile ilgili istihbarî faaliyetler ve çalışma
yapmak üzere şüpheli Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in görevlendirildiği, şüpheliler Ali
KAYA ve Özcan İLDENİZ'in 07.11.2005 tarihinde yanlarında istihbarî faaliyetlerde haber
elemanı olarak kullanılan eskiden PKK terör örgütünün içerisinde yer almış daha sonra terör
örgütünden aynlmış itirafçı konumunda olan diğer şüpheli Veysel ATEŞ'in de bulunduğu her
üç şüphelinin Şemdinli ilçesinde 04.11.2005 tarihindeki telefon görüşmesinde bahsi geçen
paketin ele geçirilmesi için ne şekilde hareket edecekleri konusunda değerlendirmeler
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yaptıkları, paketin geleceği kişi olarak değerlendirilen Seferi YILMAZ'ın ev ve iş yerlerinin
krokisini çizdikleri, Seferi YILMAZ hakkında istihbarı çalışmaları yapan, ev ve iş yerinin
krokisini çizen şüpheliler Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in suc tarihi olan 09.11.2005 gûnû
"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensupları hakkında bilgi elde
etmek, istihbarı ve operasvonel faaliyetlerde bulunmak" maksadı ile 9 Kasım 2005 günü saat
08:00.dan itibaren görevlendirildiğini ve kendilerine gereken yardımın ve kolaylığın
sağlanmasını içeren Hakkâri Ü Jandarma Alay Komutanı Erhan KUBAT'm 08.11.2005 gün
ve İSTH : 3590-2816 - 05/TER.OLY. (3365) sayılı Faks Mesaj Formu Görevlendirme yazısı
ile görevlendirildikleri, -anlaşıldığı üzere- görevin içerisinde daha önceden Seferi YILMAZ
hakkında elde edilmiş bilgi ve belgelerin adlî makamlara iletilmesine ilişkin bir hususun
bulunmadığı" belirtilmiştir.

IV- EMNİYET-JANDARMA'NIN İSTİHBARAT GÖREV, YETKİ, İŞBİRLİĞİ
ESASLARI, YAŞANAN SORUNLAR, MÜLKİ İDARE AMİRİNİNİN FONKSİYONU

1. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarının İstihbarat Görev ve Yetkileri, Hakkâri İl
Jandarma Komutanlığınca Ali Kaya ve Özcan İldeniz ve İstihbarat Personelinin Polis
Bölgesini de Kapsayacak Şekilde İstihbarat ve/veya Operasyon Faaliyetinde Bulunmak
Amacıyla Görevlendirilmeleri

a) Jandarma Genel Komutanlığının Jandarmanın İstihbarat Görev ve Yetkisine
İlişkin Değerlendirmesi

Komisyon Başkanlığımızın 05 Ocak 2006 gün ve ESAS NO:
A.01.1.GEC.107322.323.324»(56') sayılı yazısı yazısı üzerine. Jandarma Genel
Komutanlığının 23.01.2006 tarih ve 3050- 8 -06/Pl.ve.Güv.D.PI.ve Koor.S.Ü 94981 sayılı
yazısında Jandarmanın istihbarat görev ve yetkisi konusunda yaptığı değerlendirme;

" 1 . İstihbarat Birimlerinin Görev Bölgesi:
a. İç Güvenlik istihbaratı, sorumluluk bölgesi esasına göre yürütülür. Her istihbarat

birimi, kuruluşunda bulunduğu komutanlığın sorumluluk sahasında görev yapar. Bu
kapsamda; İl J.K.lıklannın istihbarat şube müdürlükleri bünyesindeki kışını/timlerinin görev
bölgesi, bağlı bulunduğu İl J.K'nın sorumlu olduğu ilin mülki sınırlandır. İlçe J.K.lıklannın
istihbarat faaliyetlerini yürütecekleri bölge ise ilçenin mülki sınırlandır.

b. Ancak bu şuurlar, suç ve suçlular için geçerli olmadığından aşılmaz duvarlar
olarak görülmemektedir. Gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılarak iller veya ilçeler
birbirlerinin sorumluk alanlarında istihbarat faaliyetleri icra edebilmektedir.

2. Jandarmanın İstihbarat Toplama Yetkisi ve Sınırlan:
a. Jandarma Teşkilatının istihbarat toplama yetkisi, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun Ek 5 nci maddesine ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanmaktadır.

b. İstihbarat toplama yetkisi, esas olarak, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre Polis ve Jandarma. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne.
Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet
ve asavisi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu maksatla
bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veva kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer
istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yanar.
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c. Her ne kadar, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci
maddesinin kapsamında "Polis" ifadesi geçmekte ise de, bu yetkinin sadece "Emniyet
Teşkilatına" verildiği anlamına gelmemektedir.

ç. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 25 nci maddesinde yer alan "Polis
teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol
komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar." şeklindeki hüküm,
Jandarmanın, polis teşkilatı bulunmayan yerlerde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununda belirtilen yetkileri kullanabileceğini açık bir şekilde belirtmektedir.

d. Nitekim, 03.11.1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul
edilen Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 24 ncü maddesinde,
Jandarmanın, emniyet ve asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla Jandarma
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda belirtilen
gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.

e. Bu bağlamda, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 44, 46, 81,
84, 85 ve 202 nci maddelerinde istihbarat hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili hususlara da yer
verilmiştir. Buna göre, Yönetmeliğin;

1-44 ncü maddesinde; "Jandarma İç Güvenlik birliklerinde; emniyet ve asayişle ilgili
görev alan personelin resmi elbise ile görev yapmaları esastır. Ancak suç ve suçluların gizlice
takibi, yakalanması ve istihbarat hizmetleri için gerek görüldüğünde İl Jandarma Alay
Komutanının izni ile görevin icap ettirdiği değişik kıyafetlerle de hizmet yürütülebilir",

2- 46 nci madde d fıkrasında ; "Gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek; elde edilen
bilgileri değerlendirmek, yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik
kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapmak, şeklinde yürütür.",

3-81 nci maddesinde; "Adli görevler, işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda
belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar. Bu esas
çerçevesinde Jandarma; suçlan aramak, herhangi bir ihbar ya da şikâyet beklemeksizin, bütün
istihbarat tekniklerinden yararlanarak, suçlan ve suçlulan ortaya çıkarmak",

4- 84 ncü madde f fıkrasında; "İstihbarat teknikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve
ajan, muhbir ve mutemet olarak nitelenen kimselerden gizli haber elde edilmesiyle olur",

5- 85 nci maddesinde; "İhbarcının kimliği saptanamayan, telefonla vb. tarzda yapılan
ihbarlar; istihbarat tekniklerine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, güvenilir bir
haber olarak kabul edileceği anlaşılırsa; gerekli işlemlere girişilir.",

6- 202 nci maddesinde; "Birlik komutanlan ve kurum amirleri; birlik ve kurumlannı;
personel, istihbarat, harekât-eğitim, lojistik konulan ile banş ve sefer görevlerini kanun ve
nizamlara uygun olarak yürütüp, yürütmediklerini tespit etmek için denetler." hükmü yer
almaktadır.

f. Aynca, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin de
içinde yer aldığı, 16.6.1985 tarihli ve 3233 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, "Ülkemizde
genel kolluğun (umumî zabıtanın) görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir." ifadesine yer verilmiştir.

g. 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2803 ve 2559
sayılı Kanunlara eklenen hükümlerle, istihbarat toplama yetkisinde herhangi bir değişiklik
meydana getirilmemiş, kolluk güçlerinin istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceği ilave
yetkiler verilmiştir. Nitekim, 5397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile;

(1) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinin (a)
bendi ilişkin görevleri (emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlama, koruma ve kollama,
kaçakçılığı men, takip ve tahkik etme, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri alma ve
uygulama, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapma görevlerini) yerine
getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere; kendi sorumluluk alanında suç
işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimi tespit edebilmesine, dinleyebilmesine, sinyal
bilgilerini değerlendirebilmesine, kayda alabilmesine,
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(2) Yine, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla;
Teknik araçlarla izleme yapabilmesine;
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların bilgi ve belgelerinden

yararlanabilmesine imkân sağlanmıştır.
h. 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun İçişleri

Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında da, Jandarma Teşkilatının 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına benzer bir hükmün,
yorum ve farklı uygulamalara yer verilmemesi maksadıyla, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununa da konulmasına yönelik teklifine karşı, 2559 sayılı Kanunun Ek
7 nci maddesinin birinci fıkrasından Jandarma Teşkilatının da yararlandığı belirtilerek böyle
bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

ı. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 25 nci maddesinin (b)
bendinin 2 numaralı alt bendindeki; "2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun bu
Kanuna aykın hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz." hükmü ile, 2559 sayılı
Kanununun sadece 2803 sayılı Kanuna aykın hükümlerinin Jandarma Teşkilatı için
uygulanmayacağının öngörülmesi karşısında, 5397 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ve
eklemelerle, 2803 sayılı Kanunda, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 7 nci
maddesinin birinci fıkrasına karşılık gelecek ayn bir düzenleme öngörülmediğinden,
Jandarma Teşkilatının, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin
1 nci fıkrasına dayanarak istihbarat faaliyetlerinde bulunabilme yetkisinde herhangi bir
değişiklik meydana gelmemiştir.

i. Öte yandan; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin
birinci fıkrasında, ülke seviyesinde istihbarat toplama yetkisi verilmiştir. Bu hükümde "ülke
seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunur" denilmek suretiyle, istihbaratın doğası gereği
sorumluluk alanı sınırlaması yapılmamış ve istihbarat faaliyetinin bütünlüğü muhafaza
edilmiştir.

j . Bu konudaki tek sınırlama, 5397 sayılı bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile, 2803 sayılı Kanuna eklenen Ek 5 nci maddede yer almaktadır. Buna göre,
Jandarmanın, sadece kendi sorumluluk alanında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit
edebilmesi, dinleyebilmesi, sinyal bilgileri değerlendirebilmesi, kayda alabilmesi mümkün
bulunmaktadır.

k. Ancak, bu sınırlama; Jandarmanın, önleyici nitelikteki iletişimin tespiti, dinlenmesi,
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması yetkisini, sadece kendi sorumluluk
alanında gerçekleşmesi muhtemel suçların önlenmesi amacıyla kullanabileceğine yöneliktir.

Dolayısıyla, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunma yetkisi de dahil olmak
üzere, iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması
faaliyetinin gerçekleştirildiği yer ve faaliyete konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya
görüşmeyi yaptığı yer konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Bir başka deyişle, söz konusu sınırlama, Jandarmanın, ilgili kişinin sadece kendi
sorumluluk alanında gerçekleştirdiği iletişimini dinleyebileceği veya iletişimi dinlenen kişinin
polis sorumluluk alanına geçmesi halinde dinleyemeyeceği yahut sadece Jandarma
sorumluluk alanında ikamet eden kişilerin iletişimini dinleyebileceği anlamını
taşımamaktadır.

1- Bununla birlikte, bu sınırlama, sadece suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla
yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması
için geçerli olup, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 nci maddesi kapsamında
yapılan adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde ise böyle bir sınırlama
bulunmamaktadır.
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m. Adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde kural, suç hangi kolluk biriminin
sorumluluk alanında gerçekleşmiş ise, onun soruşturma işlemlerini yürütmesidir. Ancak,
Cumhuriyet Savcısının, bu durumun aksini her zaman emredebilme yetkisi bulunmaktadır.

n. Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcısının görevlendirmesi üzerine, Emniyet
birimlerinin, Jandarma sorumluluk sahasında; Jandarma birimlerinin, Emniyet sorumluluk
sahasında suç ve suç failleri ile ilgili işlemler gerçekleştirdiklerine ilişkin birçok örnek
bulunmaktadır.

o. Bunun yanında, organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gerçekleştirdiği
eylemlerin bireysel olarak ele alınması, ilgili suç örgütü ile mücadelede başarıyı olumsuz
olarak etkileyeceğinden, bir bütün olarak ele alınarak mücadele edilmesi gerekliliği açıktır. Bu
nedenle, istihbarat faaliyetlerinde de bölge veva sorumluluk alam seklinde kesin bir sınırlama
yapılması mümkün değildir.

Sonuç olarak; Jandarmanın, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununun EK 5 nci maddesine ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 7 nci
maddesinin birinci fikrasma dayanarak ülke seviyesinde istihbarat toplama yetkisi
bulunmaktadır."

b) Emniyet Genel Müdürlüğünün Polisin İstihbarat Görev ve Yetkisine İlişkin
Değerlendirmesi

Komisyon Baskanlı&mızın 06.02.2006 gün ve ESAS NO: Â. 01. 1. GEC. 10/ 322.
323. 324-115 savılı yazısı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünün 24.03.2006 tarih ve 52575
sayılı yazısında polisin istihbarat görev ve yetkisi konusunda yaptığı değerlendirme:

"Polis ve Jandarma ayrı ayn teşkilat ve görev yasalarına sahiptir. Ancak, her iki
teşkilat da yetkilerim 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan almaktadır.

Bu iki teşkilatın ,görev ve sorumluluk alanları illerde yapılan protokolle belirlenmiş
olup, genel olarak Polis Teşkilatı kentsel, Jandarma Teşkilatı ise kırsal kesimde emniyet ve
asayiş hizmetlerini yürütmektedir.

Ancak, mahalli mülki idari amirinin bilgisi ve talimatıyla, genel asayiş ve önleyici
hizmetler acısından Polis Jandarma Bölgesinde, Jandarma da Polis Bölgesinde geçici olarak
görevlendirilebilmektedir.

Polis, Jandarma ve MİT, 5397 sayılı kanunla 2559 sayılı kanunun Ek 7 nci maddesine
eklenen fıkra, 2803 sayılı kanunun Ek 5. maddesi ve 2937 sayılı. Kanunun 6. maddesinde
yapılan değişikliklerle ve bu maddelerde yazılı esaslar çerçevesinde önleyici istihbarat
çalışmalarında bulunmaktadırlar.

tilerde mülki idari amiri huzurunda günlük asayiş toplantıları ve her ay yapılan il
emniyet komisyon toplantıları ile istihbarat koordinasyonu sağlanmaktadır. Merkezde ise bu
koordinasyon MİT, Askeri, Jandarma ve Polis İstihbarat birimlerinin elde ettikleri istihbari
bilgileri dağıtımlı olarak birbirlerine ulaştırmak sureti ile yürütülmektedir.

Polis ve Jandarma Teşkilatlan arasında karşılıklı olarak yapılan istihbarat ve
operasyonel çalışmalarda her hangi bir uyumsuzluk yaşanmamaktadır."

c-) Zamanın Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN imzalı Jandarma
Genel Komutanlığınca İlgili TBMM Komisyonuna Gönderilen Yazıda Yapılan
Değerlendirme

Zamanın Jandarma Genel komutanı Teoman KOMAN tarafından imzalı Jandarma
Genel Komutanlığınca 25.02.1997 tarih ve 45487 sayılı ve "TBMM Yasadışı Örgütlerin
Devletle Olan Bağlantıları İle Susurluk'ta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki
İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
Başkanlığına" hitaben yazılan "JİTEM tabiri" konulu yazıda:
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"... Jandarma Teşkilatında, Emniyet teşkilatında olduğu gibi kendi faaliyet alanı ve de
bu faaliyetlerle sınırlı kalmak amacıyla istihbarat birimleri oluşturulduğu, yetkilerinin
Jandarmanın görev sahaları ile sınırlı olup istihbarat toplamaktan ibaret olduğu,
görevlendirme ve görev ifa esaslarının bir Yönerge ile tespit edildiği, görevlerinin sadece
haber ve bilgi toplamaya yönelik olduğu, aynı birim bünyesinde hem istihbarat hem de
mücadele gibi birbirinden farklı iki faaliyetin bulunmasının her türlü teamülün aksine ve
faydalı bulunmayan bir uygulama olduğu"nu dile getirilmektedir.

d) Mülkiye Müfettişliği'nin 27.02.2005 Tarih ve 82/2 Saydı Araştırma Raporunda
Yapılan Değerlendirme

Mülkive Müfettisligi'nin "Son dönemde Hakkâri-Semdinli'de meydana gelen
patlamalar ve akabinde oluşan toplumsal olayların tüm yönleriyle araştırılması ve
sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması" konulu 27.02.2005 tarih ve
82/2 sayılı Araştırma Raporunda:

"Jandarma Genel Komutanlıfonca gönderilen bilgi ve belgelen
a)Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Birimlerinin Teşkilat Yapısı Ve İstihbarat

Faaliyetleri Yürütülme Esasları:
1-Genel:
Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına

sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir
güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Jandarma Genel Komutanlığı; eğitim ve öğretim ile askeri kanun ve nizamların
kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş
görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. (2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu Md.4)

Ayrıca Jandarma birlikleri, 5442 sayıl İl İdaresi Kanunu gereğince mülki görevler
açısından Mülki Amirliklere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince adli görevler
açısından da Cumhuriyet Savcısına karşı sorumludurlar.

Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, bu
alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.

Jandarma kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuvvetleri
ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur.

Jandarma veya Emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya
kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki amirler tarafından birbirlerinin
sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. (2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu Md. 10)

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır. (2803 Sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Md.7)

Mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve
kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli
tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korumasını
yapmak.

Adli görevleri; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve
bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

Askeri görevleri; askeri kanun ve nizamların geriği görevlerle Genelkurmay
Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.

Diğer görevleri; yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam
hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri
yapmak.
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(2) Jandarmanın İstihbarat Toplama Yetkisi ve Sınırlan:

a. Jandarma Teşkilatının istihbarat toplama yetkisi, 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun Ek 5 nci maddesine dayanmaktadır.

b. İstihbarat toplama yetkisi, esas olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, Polis ve
Jandarma, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlama üzere,
ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu maksatla bilgi toplar, değerlendiriri,
yetkili mercilere ve kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği
yapar.

c. Her ne kadar, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin
kapsamında "Polis" ifadesi feçmekte ise de, bu yetkinin sadece "Emniyet Teşkilatına"
verildiği anlamına gelmemektedir.

ç. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 25 nci maddesinde yer alan "Polis
teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol
komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar." Şeklindeki hüküm,
Jandarmanın, polis teşkilatı bulunmayan yerlerde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununda belirtilen yetkileri kullanabileceğini açık bir şekilde belirtmektedir.

d. Nitekim 03.11.1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilen
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 24 ncü maddesinde, Jandarmanın
emniyet ve asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda belirtilen gerekli her türlü güvenlik
tedbirlerini almaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.

e. Bu bağlamda, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 44,46,81, 84,
85 ve 202 nci maddelerinde istihbarat hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili hususlara da yer
verilmiştir. Buna göre, Yönetmeliğin;

44 ncü maddesinde; "Jandarma İç Güvenlik birliklerinde; emniyet ve asayişle ilgili
görev alan personelin resmi elbise ile görev yapmaları esastır. Ancak suç ve suçluların gizlice
takibi, yakalanması ve istihbarat hizmetleri için gerek görüldüğünde İl Jandarma Alay
Komutanının izni ile görevin icap ettirdiği değişik kıyafetlerle de hizmet yürütülebilir."

46 nci madde d fıkrasında; " d. Gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek; elde edilen
bilgileri değerlendirmek,yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik
kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapmak,şeklinde yürütür."

81 nci maddesinde;" Adli görevler; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen
işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar. Bu esas
çerçevesinde Jandarma; Suçlan aramak, herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeksizin, bütün
istihbarat tekniklerinden yararlanarak, suçlan ve suçlulan ortaya çıkarmak,"

84 ncü madde f fıkrasında; "İstihbarat teknikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve
ajan, muhbir ve mutemet olarak nitelenen kimselerden gizli haber elde edilmesiyle olur."

85 nci maddesinde; "İhbarcının kimliği saptanamayan, telefonla vb. tarzda yapılan
ihbarlar, istihbarat tekniklerine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, güvenilir bir
haber olarak kabul edileceği anlaşılırsa; gerekli işlemlere girişilir."

202 nci maddesinde; "Birlik komutanları ve kurum amirleri; birlik ve kurumlarını;
personel, istihbarat, harekat - eğitim, lojistik konulan ile banş ve sefer görevlerini kanun ve
nizamlara uygun olarak yürütüp, yürütmediklerini saptamak için denetler." Hükmü yer
almaktadır.

f. Aynca, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununun Ek 7 nci maddesinin de
içinde yer aldığı, 16.06.1985 tarihli ve 3233 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, "Ülkemizde
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genel kolluğun (umumi zabıtanın) görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir." İfadesine yer verilmiştir.

g. 5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2803 ve 2559
sayılı Kanunlara eklenen hükümlerle, istihbarat toplama yetkisinde herhangi bir değişiklik
meydana getirilmemiş, kolluk güçlerinin istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceği ilave
yetkiler verilmiştir. Nitekim, 5397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile;

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesinin (a)
bendi ilişkin görevleri (emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlama, koruma ve kollama,
kaçakçılığın men, takip ve tahkik etme, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri alma
ve uygulama, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korunmalarım yapma görevlerini)
yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere; kendi sorumluluk alanında suç
işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimi tespit edebilmesine, dinleyebilmesine, sinyal
bilgilerini değerlendirebilmesine, kayda alabilmesine;

Yine, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; teknik araçlarla izleme yapabilmesine,
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların bilgi ve belgelerinden
yararlanabilmesine imkan sağlamıştır.

h. 5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun İçişleri
Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında da, Jandarma teşkilatının 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına benzer bir hükmün,
yorum ve farklı uygulamalara yer verilmemesi maksadıyla, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununa da konulmasına yönelik teklifine karşı, 2559 sayılı Kanunun Ek
7 nci maddesinin birinci fıkrasından Jandarma Teşkilatının da yararlandığı belirtilerek böyle
bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

ı. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 25 nci maddesinin
(b) bendinin 2 numaralı alt bendindeki; "...2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun,
.. .bu Kanuna aylan hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz." Hükmü ile, 2559 Sayılı
Kanunun sadece 2803 sayılı Kanuna aykin hükümlerinin Jandarma Teşkilatı için
uygulanmayacağının öngörülmesi karşısında, 2559 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin
birinci fıkrasına karşılık gelecek ayn bir düzenleme öngörülmediğinden, Jandarma teşkilatının
2559 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına dayanarak istihbarat faaliyetlerinhde
bulunabilme yetkisinde herhangi bir değişildik meydana gelmemiştir.

j . Öte yandan, 2559 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, ülke
seviyesinde istihbarat toplama yetkisi verilmiştir. Bu hükümde "ülke seviyesinde istihbarat
faaliyetinde bulunur" denilmek suretiyle, istihbaratın doğası gereği sorumluluk alam
sınırlaması yapılmamış ve istihbarat faaliyetinin bütünlüğü muhafaza edilmiştir.

k. Bu konudaki tek sınırlama, 5397 sayılı Kanun ile, 2803 sayılı Kanuna eklenen Ek 5
nci maddede yer almaktadır. Buna göre jandarmanın, sadece kendi sorumluluk alanında 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci
fıkrasının a,b ve c bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla,
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilmesi, dinleyebilmesi, sinyal bilgileri
değerlendirebilmesi, kayda alabilmesi mümkün bulunmaktadır.

1. Ancak bu sınırlama; jandarmanın, önleyici nitelikteki iletişimin tespiti, dinlenmesi,
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması yetkisini, sadece kendi sorumluluk
alanında gerçekleşmesi muhtemel suçlann önlenmesi amacıyla kullanabileceğine yöneliktir.
Dolayısıyla ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunma yetkisi de dahil olmak üzere,
iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması faaliyetinin
gerçekleştirildiği yer ve faaliyete konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya görüşmeyi yaptığı
yer konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bir başka deyişle, söz konusu
sınırlama, Jandarmanın ilgili kişinin sadece kendi sorumluluk alanında gerçekleştirdiği
iletişimi dinleyebileceği veya iletişimi dinlenen kişinin polis sorumluluk alanına geçmesi
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halinde, dinleyemeyeceği yahut sadece Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden kişilerin
iletişimini dinleyebileceği anlamını taşımamaktadır.

m. Bununla birlikte, bu sınırlama, sadece suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla
yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması
için geçerli olup, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 nci maddesi kapsamında
yapılan adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde ise böyle bir sınırlama
bulunmamaktadır.

n. Adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde kural, suç hangi kolluk biriminin
sorumluluk alanında gerçekleşmiş ise, onun soruşturma işlemlerini yürütmesidir. Ancak,
Cumhuriyet Savcısının, bu durumun aksini her zaman emredebilme yetkisi bulunmaktadır.

o. Bu kapsamda, Cumhuriyet Savasının görevlendirmesi üzerine, emniyet
birimlerinin jandarma sorumluluk sahasında, jandarma birimlerinin emniyet sorumluluk
sahasında suç ve suç failleri ile ilgili işlemler gerçekleştirdiklerine ilişkin birçok örnek
bulunmaktadır.

ö. Bunun yanında, organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gerçekleştirdiği
eylemlerin bireysel olarak ele alınması, ilgili suç örgütü ile mücadelede başarıyı olumsuz
olarak etkileyeceğinden, bir bütün olarak ele alınarak mücadele edilmesi gerekliliği açıktır.Bu
nedenle istihbarat faaliyetlerinde de bölge veya sorumluluk alam şeklinde kesin bir sınırlama
yapılması mümkün değildir.

p. Sonuç olarak Jandarmanın 2559 Sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına ve 2803 Sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesine dayanarak ülke seviyesinde istihbarat
toplama yetkisi bulunmaktadır.

(3) Jandarma genel Komutanlığı İstihbarat Birimlerinin Teşkilat Yapısı:

a. J.Gn.K.hğı; sahip olduğu istihbarat toplama yetkisini kullanmak amacıyla 2803
Sayılı Jandarma Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun 5 nci maddesi gereğince, teşkilatı
içerisinde istihbarat birimlerinin "Teşkilat ve Malzeme Kadrosu"nu oluşturmuştur.

b. Bu şekilde oluşturulan istihbarat birimleri, J.Gn.K.hğı teşkilat yapısı içerisinde ve
emir komuta zincirine bağlı olarak teşkil edildiği komutanlık/kurum içerisindeki diğer
birimlerle koordineli bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.

c. J.Gn.K.lığına bağlı (14) J.Bölge K.lığı, J.Bölge K.lıklanna bağlı değişen sayılarda
İl .[.Komutanlıkları, İl J.Komutanlıklanna da ilçe sayısı kadar İlçe J. Komutanlığı bağlı
bulunmaktadır.

ç. Yukarıda belirtilen her komutanlıktaki (birlik-Kıt'a) bir karargah, her karargahta da
bir istihbarat birimi mevcuttur. İstihbarat birimleri kuruluşunda bulundukları komutanlığa
bağlıdır. Dolayısıyla bu birimlerdeki istihbarat personeli de kuruluşunda bulundukları
komutanlığa bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

d. Karargahlar arasında doğrudan emir-komuta bağlantısı veya bilgi akışı yoktur.
Başka bir ifadeyle; J.Gn.K.hğı karargahı İstihbarat Başkanlığı ile J.Bölge K.lığı İstihbarat
Şube Müdürlüğü arasında; J.Bölge K.lığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl J.K.lığı istihbarat
Şube Müdürlüğü arasında; yatay veya dikey bir emir komuta bağlantısı, bilgi akışı ve
görevlendirme söz konusu değildir. Bu yetkiler sadece birlik komutanlarına aittir.Tüm
faaliyetler karargâhların bağlı olduğu birlik komutanı üzerinden yürütülmektedir.

e.Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan J.Gn.K.hğı birlikleri ile J.Gn.K.hğı
arasındaki emir komuta bağlantısı farklılık göstermektedir. Batman, Diyarbakır, Hakkâri,
Mardin, Siirt, Sımak, Şanlıurfa ve Van illerindeki J.Gn.K.lığı birlikleri İç Güvenlik
Harekatının yürütülmesi ile ilgili konularda ikinci bölümde detaylı olarak açıklandığı gibi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Harekat Komutası/Kontrolündedir.
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f. Bu durum, Ü J.KLlıklan ile daha üst seviyedeki birlikler arasında uygulanmakta
olup, (İl J.K.lığı, J.Tug.K.hğı, J.Asyş.Kor.K.hğı, Ordu K.hğ>, Kuvvet KJığı) il J.K.hğı ile ilçe
J.K.lıklan arasındaki emir-komuta bağlantısında bir farklılığı öngörmemektedir.

(4) Jandarma İstihbarat Birimlerinin görev Bölgesi:

a. İç güvenlik istihbaratı, sorumluluk bölgesi esasına göre yürütülür. Her istihbarat
birimi, kuruluşunda bulunduğu komutanlığın sorumluluk sahasında görev yapar. Bu
kapsamda; İl J.K.lıklannın istihbarat şube müdürlükleri bünyesindeki kısım/timlerinin görev
bölgesi, bağlı bulunduğu İl J.K-lığmın sorumlu olduğu ilin mülki şuurlarıdır. İlçe
J.K.lıklannın istihbarat faaliyetlerini yürütecekleri bölge ise ilçenin mülki sınırlandır.

b. Ancak bu sınırlar, suç ve suçluluar için geçerli olmadığından aşılmaz duvarlar
olarak görülmemektedir. Gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılarak iller veya ilçeler
birbirlerinin sorumluluk alanlarında istihbarat faaliyetleri icra edebilmektedir.

(5) İstihbarat Birimlerinin görev ve Sorumlulukları:

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev
ve Yetkileri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Jandarma Teşkilatı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliği ile Jandarma İç Güvenlik İstihbaratı, İKK ve Koruyucu Güvenlik
Yönergesi ve Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Birimleri Görev,
Yetki ve Sorumlulukları Yönergesinde istihbarat birimlerinin yetkileri düzenlenmiştir. Bu
düzenlemelere göre istihbarat birimlerinin; İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti, Haber kaynak ve
vasıtalarının temini, Haber Toplama Planının hazırlanması, Elde edilen haberlerin istihbarata
dönüştürülmesi, Oluşturulan İstihbaratın emniyet ve asayişe yönelik olarak kullanılmasının
sağlanması, Personelin eğitilmesi gibi görev ve sorumlulukları mevcuttur.

(6) Hakkâri İl j.K.Iığı İstihbarat Şube Müdürlüğü teşkilat yapısı ve İstihbarat personeli
görevlendirme esasları;

a. Her İl J.K.hğındaki İstihbarat Şube Müdürlüğü o ilin emniyet ve asayişine göre
değişen büyüklükte ve yeterliliktedir. Bu kapsamda; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı
kuruluşu EK-A' da bu kuruluş içerisinde yer alan İstihbarat Şube Müdürlüğü kuruluşu ise
EK-B'dedir.

b- Görevlendirme esasları;
(1) İl Jandarma Komutanlıkları istihbarat birimleri prensip olarak bağlı bulundukları

komutanın emrinde görev yapmaktadır.
(2) İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesindeki kısım veya

timlerin tamamı veya bir kısmı ihtiyaç duyulan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçici
olarak görevlendirilebilir. Görevlendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak
gecikmesinde sakınca olan ve ani çıkan durumlarda görevlendirme yapılarak bilahare yazılı
emir verilir.

(3) İlçe Jandarma Komutanlıkları bölgesinde geçici olarak görevlendirilenlerin görev
bölgesindeki her türlü koordinasyonu harekat komutasına/ harekat kontrolüne girdiği İlçe
Jandarma Komutanlığınca sağlanmaktadır.

(4) Hakkâri İl J.K.hğı İstihbarat Şube Müdürü ve personeli, Ü J. Komutanı adına görev
yaptığından, Hakkâri iline bağlı tüm ilçelerde İl J. Komutanının görevlendirmesi halinde
istihbarı çalışmalarda bulunabilmektedir. Görevlendirme esastan EK-C dedir.

c. İç güvenlik istihbaratında, kaynak ve vasıtaların kendiliğinden gelmesi
beklenemeyeceğinden gerekli durumlarda istihbarat personeli haberin kaynağına uygun
şekilde görevlendirilir.
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(7) J.Gn.K.hğma bağlı il ve ilçe J.K.lıklanndaki silah ve mühimmatın kullanımına ve
kaydına ilişkin esas ve usuller:

a."Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin
korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı
askeri bir güvenlik ve kolluk kuwetidir."tanımından da anlaşıldığı gibi jandarma , silahlı ve
askeri kolluk kuvveti olarak grevlerini ifa etmektedir.

b.Jandarma Teşkilat, Görev ve yetkileri Kanunun 5 4<nci maddesi gereğince
oluşturulan 'Teşkilat ve Malzeme KadrolarTnda J.Gn.KJığı birliklerinin hangi silahlara sahip
olması gerektiği belirtilmektedir.

cJ.Gri.K.hğı birliklerinin malzeme kadrolarında gösterilen silahlar, Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin 24 ve 39 ncu maddeleri ile İç Hizmet Kanunun 87 ve 90 ncı maddelerinde yer
alan silah kullanma yetkileri kapsamında, gerekli koşulların oluşması halinde Jandarma
personeli tararından kullanılabilmektedir.

ç. Yukarıda belirtilen yasal çerçevede, jandarma personeli sivil kıyafetli olsa bile
özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki görevlerini, terörden kaynaklanabilecek tehdidi
bertaraf edecek ve kendisini koruyacak imkan ve kabiliyetteki silah ve mühimmatla
yapmaktadır. Bu silah ve mühimmat ilgili birliğin envanter/malzeme kadrosunda kayıtlıdır.

d. İl J.Komutanı, Jandarma Teşkilat, görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 44 ncü
maddesi gereğince, gerek gördüğünde istihbarat hizmetleri için değişik kıyafetlerle
personelini görevlendirebilir.

e. Hakkâri İl J.Komutanlığı malzeme kadrosunda personelin kullanacağı silahların
cinsi belirtilmektedir. Malzeme kadrosunda yer alan "Piyade Tüfeği" tanımına; değişik çap ve
tipteki piyade tüfeklerinin tamamı girmektedir. (7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği, 5.56 mm
çapında M-16 piyade tüfeği ve HK-23 piyade tüfeği ile 7.62 mm çapında Kaleşnikof (AK-47)
piyade tüfeği).

f. Ayrıca JGY 54-1 Lojistik Hizmetler Yönergesi 7 nci Bölüm, 2 nci maddesi
gereğince, J.Gn.K.lığı malzeme kadrosunda yer alan silahların seri numarası, birlik değişim
bilgileri, imal ve tedarik tarihi, halen silahın kullanıldığı birlik ile silahın envanterden çıkış
bilgileri bilgisayar ortamında takip edilmektedir.

g. Aynı zamanda Hakkâri İl J. K.lığmda bulunan silahların mal ve muhasebe işlemleri;
Hakkâri İl J.K.hğı Birlik Mal Saymanlığı ve Ordu Donatım Mal Saymanlığınca ilgili
yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslar dahilinde yürütülmektedir.

b) JGY:37-6 İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Birimleri Görev Yetki Ve
Sorumlulukları Yönergesi Esasları:

(1) İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Birimlerinin Bağlılık, Kuruluş Ve Konuş
Durumu:

a.İl Jandarma Komutanlıkları istihbarat personeli, kuruluşunda bulundukları birimlerin
(şube/kısım) komutanlarına bağlıdır.

b.Ü Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde konuşlanmış olan
kısım veya timlerin tamamı veya bir kısmı ihtiyaç duyulan İlçe Jandarma komutanlığı
bünyesinde İlçe Jandarma komutanının harekat kontrolünde /komutasında görev yapmak
suretiyle geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirmenin yazılı olarak yapılması esasür.
Ancak gecikmesinde salanca olan ve ani çıkan durumlarda görevlendirme yapılarak bilahare
yazılı emir verilir.

c.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilmiş olan
kısım veya timlerden Üçe Jandarma Komutanlıkları bölgesinde geçici olarak
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görevlendirilenlerin görev bölgesindeki her türlü koordinasyonu harekat komutasına/harekat
kontrolüne girdiği İlce jandarma Komutanlığınca sağlanır.

(2) Görev Bölgesi:
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan kısım veya

timlerin görev bölgesi, bağlı bulunduğu İl Jandarma Komutanlığının sorumlu olduğu mülki
sınırlandır.

(3) Görevlendirme Esasları:
a. İl Jandarma Komutanlıkları istihbarat birimleri prensip olarak bağlı bulundukları

komutanın emrinde görev yapar.
b. İstihbarat personeli tespit edilen ihtisas alanındaki kadro görev yerlerinde çalıştırılır.

Başka şubelere ataması yapılmaz.
c. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan kısım

veya timlerin tamamı veya bir kısmı ihtiyaç duyulan Üçe jandarma Komutanlığı bölgesinde
geçici süreyle İl Jandarma Komutanının emriyle görevlendirilmek suretiyle kullanılabilir.

ç. İl Jandarma Komutanlıkları istihbarat birimleri haber toplama gayretlerini emrinde
oldukları komutanlık veya harekat komutası/harekat kontrolüne girdikleri birliklerin
ihtiyaçları doğrultusunda planlar ve yoğunlaştınr. Haber toplama planına göre yürütülen bu
faaliyet sırasında ilave isteklerin doğması durumunda haber toplama gayretlerini bu isteklere
yöneltirler.

d. İl Jandarma Komutanlıkları istihbarat birimleri faaliyetlerini tespit etmiş oldukları
istihbarat önceliklerine ve bağlı oldukları komutanın bu konuda vermiş olduğu emre göre
yürütür.

(4) Araçları Kullanma Ve Görevlendirme Esasları:

a. Genel Esaslar

(1) İstihbarat araçlarını görevlendirme yetkisi ve sorumluluğu İl Jandarma
komutanının bilgisi dahilinde İstihbarat Şube müdürüne aittir.

(2) İstihbarat hizmetleri ile ilgili kadro görev yerlerine atanan Subay, Astsubay ve
Uzman Jandarmalardan sivil ve askeri sürücü belgesine sahip olanlardan komutan onayı ile
araç kullanma yetkisi verilenler istihbarat görevlerine tahsisli askeri araçları kullanabilirler.

(3) Askeri Sürücü Belgeleri, SOĞUT Ulaştırma Er Eğitim Tabur Komutanlığı veya en
yakın ulaştırma birliklerinden alınır. Askeri Sürücü Belgesinin verilmesi hususu, MY.55-4
(77-3) Askeri Araçları Kullanma Esasları, Karayolu Ulaştırma Emniyet ve Askeri Trafik
Kontrol Hizmetleri Yönergesinde açıklandığı şekilde uygulanır.

(4) İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce istihbarat amaçlı sivil
araçları askeri ve sivil sürücü belgesine sahip personele zimmetleyerek göreve şevklerini
sağlar.

(5) Aracın trafik kurallarına uygun olarak sevk ve idaresinden araç komutanları
sorumludur.

(6) Araçta bulunan silah, muhabere cihazları vb. malzeme ve teçhizat kamufle edimiş
şekilde bulundurulur.

(7) Araçlar, istihbarat faaliyetleri dışındaki herhangi bir görevde veya özel hizmetlerde
kullanılamaz.

(8) İstihbarat faaliyetlerinde kullanılan araçların; bölge halkının kullandığı araçların
modeline ve rengine uygun olması esas alınır. Modeli geçmiş olan istihbarat araçlarının
yenilenmesi için teklifler gecikmeksizin Jandarma Genel komutanlığına gönderilir.
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b. Araç tanıtım kartı:

(1) Araç tanıtım kartları Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından
bastırılarak, ihtiyaç miktarı kadar İl Jandarma Komutanlıklarına tertip edilir ve Jandarma
Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığınca seri numaralarına göre verilen kartların kaydı
tutulur.

(2) İstihbarat Şube Müdürlüğünce tanzim edilen araç tanıtım kartları, II Jandarma
Komutanınca onaylanıp, bu amaçla tutulacak deftere kaydım müteakip, imza karşılığı araç
sürücüsüne teslim edilir.

(3) Araç tanıtım kartları zorunlu hallerde kullanılır, açıkta taşınmaz, ilgisiz kişilere
gösterilmez, maksat dışı kullanılmaz, kullananlar hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Araç tanıtım kartlarından birinin kaybolması halinde durum derhal bütün Jandarma
Genel Komutanlığı birliklerine tamim edilir, mevcut bütün kartlar ivedilikle değiştirilir ve
sorumlular hakkında yasal işlem yapılır."

C. ŞEMDİNLİ OLAYLARI ÇERÇEVESİNDE BÖLGEDEKİ İÇ GÜVENLİK
HİZMETLERİNİN SUNULUŞ BİÇİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

Ülkemizde iç güvenlik konusundaki tartışmalar uzun zamandan beri
yapılagelmektedir. Özellikle polis, jandarma ayırımı ve ilişkileri, jandarmanın sivil otorite ve
askeri otoritelerle ilişkileri, asıl fonksiyonları itibariyle iç güvenlik hizmeti sunan polis ve
jandarmanın farklı çalışma yöntemleri ve bağlılık durumları gibi hususlar gerek medyada,
gerekse kamuoyunda zaman zaman tartışılan konular arasında yer almaktadır.

Şemdinli olayında olay mahallinin polis bölgesinde olması, olayla ilişkilendirilen
kişilerin jandarma personeli olması, istihbarat hizmeti yaptıklarının vurgulanması, işin içinde
eski örgüt üyesi kendi ifadesiyle pişmanlık yasasından yararlanmış bir üçüncü kişinin
bulunması, araçta askeri malzemelerle, gizli olması gereken bilgi ve belgelerin bulunması gibi
nedenlerle gerek medyada, gerekse kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu olmuştur.

Bu konuların esas itibariyle İçişleri Bakanlığım yakından ilgilendirmesi ve
çözebilecek mercinin de bu Bakanlık olması nedeniyle burada tahlil edilmesinde yarar
görülmüştür.

1.JANDARMA-POLİS İŞBİRLİĞİ ESASLARI:
Ülkemizde iç güvenlik hizmeti İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları olan Emniyet

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
sunulmaktadır. (Sahil Güvenlik Komutanlığı ayn bir değerlendirme konusu olduğundan
burada ayrıntısına girilmeyecektir.) Esas itibariyle kentlerde polis, kırsal kesimde de
jandarmanın görev yaptığı bilinmektedir.

Polis, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa (PVSK) göre( 14.07.1934 tarihli
R.G.), jandarma da 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununa (12.03.1983
tarihli R.G.) göre faaliyet göstermektedir. Yapılan, bağlılıkları, hizmet sunma özellikleri
farklı olmakla birlikte emniyet asayiş hizmetleri acısından farklı alanlarda aynı hizmeti sunan
bu iki birim arasında işbirliği yapılması da kaçınılmazdır. Jandarma ve Polis mevzuatında
işbirliği yapılmasına ilişken önemli maddelere baktığımızda;

a) 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu:
Kanunun Bağlılık başlıklı 4 ncü maddesinde; "Jandarma Genel Komutanlığı, Türk

Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim
bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve
hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı,
Bakana karşı sorumludur."

Kanunun Jandarmanın görevlerini düzenleyen 7 nci maddesinde; "Jandarmanın
sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.
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a)Mülki görevleri; Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve
kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli
tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korunmalarını
yapmak.

b) Adli görevleri; İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak
ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevleri; Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay
Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.

d) Diğer görevleri; Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam
hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri
yapmak."

Kanunun Jandarmanın görev ve sorumluluk alanını düzenleyen 10 ncu maddesinde;
"Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alam; Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar
il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.

Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuvvetleri
ile işbirliği ve koordinasyonda bulunur.

Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya
kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki amirler tarafından birbirlerinin
sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler.

Jandarmanın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir
komuta ilişkileri yönetmelikle belirlenir."

Kanunun İlişkiler, Çalışma ve İşbirliği Esaslarını düzenleyen 12 nci maddesinde;
"Emniyet ve asayiş görevi ifa eden il jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri; mülki
görevlerin yapılması yönünden mahalli mülki idare amirine, maiyetlerinin sevk ve
idaresinden, disiplin, eğitim, özlük haklan ile lojistik faaliyetlerin yürütülmesinden kendi
amirlerine karşı sorumludurlar.

Mahalli mülki idare amirleri ile adli ve askeri makamlar; kanun ve nizam hükümlerine
uygun isteklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en kısa zamanda
yazılı olarak teyit edilir. Diğer makamların istekleri mahalli mülki idare amirleri kanalı ile
jandarmaya görev olarak verilir.

Görevleri ile ilgili olarak Jandarmanın diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve
işbirliği esaslan da dahil jandarmanın komuta ve kontrol ilişkileri yönetmelikte açıklanır."

b) Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği:
Yönetmeliğin Jandarma İç Güvenlik Birliklerinin Görev ve Sorumluluk Alam başlıklı

19 ncu maddesinde; "Mülki teşkilata tabi olan jandarma iç güvenlik birliklerinin genel olarak
görev ve sorumluluk alam; polis görev alanının dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye
sınırlan dışında kalan ya da polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir."

Yönetmeliğin Mülki Teşkilata Tabi Jandarma İç Güvenlik Birliklerinin Sorumluluk
Alanı başlıklı 21 nci maddesinde; "Esas olarak il ve ilçe belediye sınırlan içindeki bölge
polisin sorumluluk alanının; dışında kalan bölge ise, Jandarmanın sorumluluk alanını
oluşturur. Gerek mülki ve gerekse mahalli idaredeki değişiklikler ve kentleşme nedeniyle
ortaya çıkan yeni durumlar karşısında, Jandarmanın sorumluluğuna verilmiş alanlar, aşağıdaki
esaslara göre polisin sorumluluğuna verilebilir: a. Kentleşme nedeniyle Jandarma sorumluluk
bölgesinin belediye sınırlan içine girmesi, b. Özel kanun ve nizamların öngörmesi, c. İlgili
Bakanlıklarca gerekli görülen ve özellik taşıyan yerler için özel düzenleme getirilmesi
durumlarında; Valiliğin önerisi, Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi ve İçişleri
Bakanının onayı ile polise devredilebilir."

Yönetmeliğin Sorumluluk Alanının Belirlenmesi başlıklı 22 nci maddesinde;
"Jandarma ve Polisin sorumluluk alanları; mülki amir ya da yetkili kılacağı görevlinin
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başkanlığında Jandarma, Emniyet ve Belediye temsilcilerinin katılacağı bir komisyon
tarafından belirlenir ve bir protokolle gösterilir. Oybirliği ile alınan kararlar kesindir.

Oybirliği sağlanamayan durumlarda; bucak ve ilçelere ilişkin sorumluluk alanları
konusundaki itirazları vali; kesin olarak çözümler. Bu konudaki kararlar, düzenlenecek
protokole esas alınır.

Protokoller ayrıntılı bir biçimde düzenlenir ve komisyona katılanlarca imzalanır.
Harita, kroki ve diğer ekler komisyonca onaylanarak, protokolle birlikte bir örneği İçişleri
Bakanlığına gönderilir. Birer örnek mülki amirlik makamında jandarma ve emniyet
birimlerinde dosyalanır."

Yönetmeliğin Geçici Görevlendirme Başlıklı 23 ncü maddesinde; "Gerek Jandarma ve
gerekse emniyet teşkilatı kendi sorumluluk alanlarındaki görevlerini, kendi kuvvetleriyle
yerine getirmek zorundadır. Ancak, Jandarma ve emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk
bölgesinde yetersiz kaldıkları takdirde ya da gelişmekte olan olayların değerlendirilmesinde
yetersiz kalacakları anlaşıldığında; Jandarma ve polis geçici bir süre için birbirlerinin
sorumluluk bölgesinde görevlendirilebilirler. Bu görev hiç bir zaman süreklilik taşımaz.
İstenen sonuç alındığında yardıma gelen kuvvet kendi görevine döner.

Jandarmanın polise ve polisin Jandarmaya yapacağı yardım;belhii bir bölgede emniyet
ve asayiş görevlerini üzerine almak, devriyeleri gezdirmek ya da toplu kuvvet sevk etmek
biçiminde olur."

Yönetmeliğin Emniyet ve Asayiş Hizmetlerinin Yürütülme Şekli ve İşbirliği başlıklı
146 ncı maddesinde; "Her gün saat 11 bütün TÜRKİYE'de emniyet ve asayiş saatidir. Mülki
amirler asayiş saatindeki toplananın zamanında yapılması için gerekli önlemleri alır. Belirli
bir iş olsun ya da olmasın tam bu saatte ve önemli olaylarda saate bağlı kalınmaksızın derhal,
Jandarma iç güvenlik birlik komutanları ve en büyük polis amiri (bulunmadıkları takdirde
vekilleri) birlikte en büyük mülki amirinin, bulunmadığı takdirde vekilinin yanına davet
edilmeden giderler. Jandarma iç güvenlik birlik komutanları ve en büyük polis amirleri (24)
saat içinde kendi görev ve sorumluluk bölgelerinde meydana gelen bütün olayları ve aldıkları
haberleri, bunlara karşı alınan veya alınması gerekli bulunan tedbirleri ve önerilerini
bildirirler ve o gün için görevde kullanılabilecek kuvvet miktarını açıklarlar.

, Mülki amir ya da vekili bu açıklamaları aldıktan sonra isteklerini sözlü olarak
bildirirler.Mülki amirin istekleri duruma uygun görülmezse Jandarma iç güvenlik komutam
ve polis amiri bu konudaki görüşlerini açıklarlar. Son karar mülki amirindir.

Bu durumda mülki amirler, bu isteklerini yazılı olarak verirler ve bu istek mülki
amirin sorumluluğu altında yapılır.

Sözlü istek ve direktifler Jandarma iç güvenlik komutanları ve polis amirleri
tarafından not alınır. Polis amirlerince bu notlar üç suret çoğaltılır. Jandarma iç güvenlik
komutam ile polis amiri tarafından imzalanan bu notların, bir örneği Jandarmada, bir örneği
polis makamlarında, bunların saklanması için açılacak dosyalarına konur. Diğer örnek ise,
polis amiri tarafından mülki amire bilgi için sunulur.

Jandarma iç güvenlik birlikleri ve emniyet teşkilatının aldıkları görevlerin yerine
getirilmesi için kullanacakları araçların seçimi kendilerine aittir.

Jandarma veya emniyet teşkilatınca yapılması mülki amir tarafından istenen
görevlerin yerine getirilmesine ilişkin işlemler, bu kuruluşlara bağlı kuvvetlerce yürütülür.
Jandarma ve emniyet kuvvetleri bu görevleri yaparken, safha safha sözlü ya da yazılı rapor
verirler. Görev yerine getirildikten sonra yapılan işler yazılı bir raporla mülki amire bildirilir.

Bir il içinde emniyet ve asayişin korunması için, Jandarma emniyet ve diğer özel
kolluk kuvvetlerini kullanmak ve bu kuvvetlerin birbirine yardımım sağlamak en büyük mülki
amirin yetkilerindendir. İlin bir ilçesinde meydana gelen olayların önlenmesi ve kontrol altına
alınmasında; o ilçenin Jandarma iç güvenlik kuvvetinin yetersiz kalacağı anlaşıldığında, ilin
bu ilçesine komşu ilçelerinden yardıma kuvvet verilmesi valinin isteği ile olur. Ancak
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Jandarma iç güvenlik birlik komutanlarının bu konuda göstereceği gerekçe ve öneriler de
gözönünde bulundurulur.

İki veya daha fazla ilde alınması gereken ortak güvenlik önlemleri söz konusu
olduğunda; bu il valilerince yapılacak değerlendirme sonunda karara bağlanarak
uygulanmakla birlikte, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Bu gibi durumlarda alınması gereken
güvenlik önlemleri, İçişleri Bakanlığınca da doğrudan doğruya belirlenerek il valilerinden
uygulanması istenebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda komşu Jandarma iç güvenlik birlik
komutanlan ya da en büyük polis amirleri doğrudan doğruya haberleşip birlikte gerekli
önlemleri alır ve gereğim yerine getirerek durumdan en büyük mülki amire bilgi verirler."

Yönetmeliğin Polisle İlişki Çalışma ve İşbirliği Esasları başlıklı 154 ncü maddesinde;
"Polis görev ve sorumluluk alam olupta, bugüne kadar Polis Teşkilatı kurulmayan yerlerdeki
emniyet ve asayişe ilişkin hizmetler, polis teşkilatı kuruluncaya kadar, Jandarma iç güvenlik
birliklerince yerine getirilir.

Şehir ve kasabalarda kentleşme nedeniyle; belediye sınırlan genişledikçe bu
yerlerdeki, Jandarmaya ait görev ve sorumluluk alanlan, Jandarma Genel Komutanlığının
istemi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile polise devredilir.

Jandarmanın emniyet teşkilatına, emniyet teşkilatının Jandarmaya yapacağı bu
yardım; belirli bir bölgede emniyet ve asayiş hizmetlerini üzerine almak, devriyeler
gezdirmek ya da toplu kuvvet sevk etmek biçiminde olur.

Polis sorumluluk alanında; herhangi bir suçla karşılaşan Jandarma iç güvenlik
kuvvetlerine mensup Jandarmalar, orada o anda polis yoksa olaya müdahale etmek ve polise
de haber vermek, polis memurlarının istemi üzerine gerekli yardımı, yapmakla yükümlüdür.
Bu gibi durumlarda Jandarma; polis memurlan gelinceye kadar olay yerinde soruşturma
yapamazlar. Durumu olduğu gibi koruyarak, delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri
alırlar. Olay yerinde elkoyduklan nesneleri gelen polis memurlanna bir alındı belgesiyle
teslim ederler. Jandarma; polis memurlannın gelmesi, geciktiğinde soruşturma yapar ve
soruşturma evrakını, istem olmadan ilgili polis makamlarına gönderir.

Zorunlu durumlarda, polis yetkilileri de, Jandarma sorumluluk alanında yukandaki
şekilde hareket ederler.

Olay faillerinin belirlenmesi ve yakalanmalan konulannda, Jandarma ve polis kendi
sorumluluk alanlannda birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdürler.

Jandarmanın sorumluluk alanında, polis tarafından; siyasi emniyetle ilgili ya da
emniyet ve asayişle ilgili diğer konularda yürüttüğü çalışma ve haber toplama faaliyetlerinde;
Jandarma bu görevlilere gerekli yardımı yapar. Buna karşılık polis yapacağı çalışmalardan ve
edindiği bilgilerden, Jandarmaya bilgi verir. Jandarma ve polis kuruluşlan kendi
bölgelerindeki suç ve diğer olaylardan ilgili olanlan birbirlerine bildirirler.

Jandarma ile polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, ortak kuvvetin
komuta, sevk ve idaresi, bu çalışmaya katılan Jandarma kuvvetlerinin en kıdemli birlik
komutanı tarafından sağlanır. Ancak ortak çalışmaya katılan polis teşkilatının amiri; emniyet
amiri ya da emniyet müdürü rütbesinde ise, bu amirler çalışma sonuçlanıncaya kadar mülki
amirin enirinde müşavir olarak görev yaparlar."

c) 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu:
Kanunun 25 nci maddesinde; "Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak

jandarma komutanlan ile jandarma karakol komutanlan bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve
yetkileri kullanırlar."

Kanunun Ek 5 nci maddesinde; "Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuşturucu
maddelerle ilgili önemli olaylan takip etmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını
yapmak üzere;
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A) İçişleri Bakanlığınca doğrudan veya ilgili valinin talebi üzerine merkez
personelinden ekipler (timler) görevlendirilebilir.

B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir ilde soruşturması yapılan olayın
aydınlatılması, delillerin toplanması, sanıkların yakalanması, başka illerde de araştırma ve
soruşturma yapılmasını gerektiriyorsa iller arasında ilgili valiliklerce ekipler
görevlendirilebilir.

Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, polis bölgesi sınırlan ile kayıtlı değildir. Bu
ekipler görev yaptıkları mahallin en büyük mülki amirine bilgi vermek zorundadırlar. Görevin
ifası sırasında mahallin en büyük mülki amirine karşı da sorumludurlar.

Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu personele gereken her türlü yardımı
yapmaya mecburdur."

Kanunun Ek 7 nci maddesinde; "Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri
almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur,
bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır.
Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine
getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle,
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri
değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı
emir, yirmi dört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, karannı en
geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi
halinde tedbir derhal kaldınlır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek
üzere muhafaza edilir..."

d) Emniyet Ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe Ve Bucaklardaki Jandarma Ve Emniyet
Ödevlerinin Yapılması Ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini Ve Aralarındaki Münasebetleri
Gösterir Yönetmeliği: (15.07.1961);

Yönetmeliğin Esaslar Başlıklı 3 ncü maddesinde;"a) İl, ilçe ve bucaklann emniyet ve
asayişinden doğrudan doğruya vali, kaymakam ve bucak müdürleri sorumludurlar. Bunların
icra vasıtalan jandarma kumandanlan, emniyet müdür, amir veya memurlarıdır.

b) Bu teşekküllerin iyi vazife görmemelerinden ve maksada uygun bir tarzda
kullanılmamalanndan idare amirlerine karşı kendi kumandan veya emniyet müdür ve amirleri
sorumludurlar.

c) Jandarma ve emniyet teşkilatının aldıkları vazifelerin yapılması için kullanacaktan
vasıtaların intihabı kendilerine aittir. Ancak lüzum gördükleri takdirde yetkili mülkiye
amirleri, bu vasıtalan bizzat da tayin edebilirler.

ç) Herhangi bir vakaya karşı jandarma veya emniyet tarafından yapılması vali
tarafından emredilen bir hareketin icra keyfiyeti ve teferruatı jandarma veya emniyet
kuvvetleri tarafından yapılır. Jandarma ve emniyet kuvvetleri bu işi başarırken safha safha
rapor vermekle beraber sonunda icraatını mufassal bir raporla valiye bildirmekle
mükelleftirler.

d) Bir il dahilinde emniyet ve asayişin muhafazası için jandarma ve emniyet ve diğer
hususi zabıta kuvvetlerini kullanmak ve bu kuvvetlerin bir birine yardımını temin etmek en
büyük mülkiye amirinin yetkisi cümlesindendir.

İlin bir ilçesinde zuhur edip takibat ve hareketi istilzam eden vakaya karşı, o ilçenin
jandarma kuvveti kafi gelmezse ilin buna mücavir ilçesinden yardımcı kuvvet tahsisi valinin
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emriyle olur. Ancak jandarma kumandanlarının bu hususta göstereceği lüzum ve yapacağı
teklif göz önünde tutulur.

e) İki ve daha ziyade illerde alınması lüzumlu olan müşterek inzibati tedbir ve
tertipler, bu il valilerince yapılacak koordinasyon neticesinde karara bağlanarak tatbik
edilmekle beraber İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

Bu hususlar lüzumu halinde içişleri Bakanlığınca da doğrudan doğruya tayin ve tesbit
olunarak tatbiki ilgili valiliklerden istenir.

Gecikmeden zarar umulan hallerde komşu jandarma kumandan veya emniyet
müdürleri re' sen muhabere ve müşterek icraatta bulunabilirler. Ancak keyfiyetten en büyük
mülkiye amirini haberdar etmeğe mecburdurlar.

f)Jandarma ve polisin vazife sahaları: Esas olarak belediye hudutları dahilindeki bölge
polisin; haricinde kalan bölge ise jandarmanın, vazife sahasını teşkil eder. Ancak belediye
hudutları üzerindeki gayri meskûn ve polis karakollarına çok uzakta kalan jandarma bölgesine
bitişik kısımlarda jandarmanın vazife sahasına ithal olunabilir."

Yönetmeliğin emniyet ve asayiş işlerinin illerde yürütülmesine ilişkin 4/a maddesinde;
l.Her gün saat (11) bütün Türkiye'de emniyet ve asayiş saatidir. Muayyen iş olsun olmasın
tam bu saatte ve mühim hadiselerde saat kaydiyle mukayyet olmıyarak derhal jandarma
kumandanları ve emniyet müdürleri (Bulundukları takdirde vekilleri) beraberce valinin ve
bulunmadığı takdirde vekilinin yanına davet edilmeden giderler. Jandarma kumandanları ve
emniyet müdürleri (24) saat zarfında kendi memuriyet ve inzibat bölgeleri içinde olan bütün
vukuatı ve aldıkları haberleri, bunlara karşı alınan veya alınması gerekli bulunan tedbirleri ve
tekliflerini bildirirler. Ve o gün için hizmete amade bulunan kuvvet miktarını da izah ederler.

Vali veya vekili izahatı aldıktan sonra emir ve direktiflerini ağızdan bildirir. Mülkiye
amirinin verdiği emir ve direktifler vaziyete uygun görülmezse jandarma kumandanı ve
emniyet müdürü bu husustaki mütalaalarını bildirirler. Son karar mülkiye amirine aittir. Bu
takdirde mülkiye amirleri bu emir ve direktiflerini yazılı olarak verirler ve işbu emir mülkiye
amirinin sorumluluğu altında yapılır.

Şifahi emir ve direktifler jandarma kumandanları ve emniyet müdürleri tarafından not
olarak alınır. Jandarma veya emniyet dairesinde bu not üç nüsha olarak teksir edilir. Ve
jandarma kumandam ile emniyet müdürü tarafından imza edilerek birisi jandarma diğeri
emniyette bu notların saklanması için açılan dosyalara konur. Üçüncü nüshası emniyet
müdürü tarafından mülkiye amirine bilgi için sunulur.

2.Emniyet ve asayişe taallûk eden her türlü ihbar ve malûmatı jandarma kumandanları
ve emniyet müdürleri re1 sen yekdiğerlerine bildirmekle mükellef oldukları gibi, bu haber ve
malûmatın asayiş saatinde arzını beklemek herhangi bir mahzuru intaç edecekse aynı
zamanda ve derhal mülkiye amirine de bildirirler.

3.Memleketin emniyet ve asayişine mütaallik ihbarlar doğruca C. Savcılığına yapıldığı
takdirde savcılık gecikmeksizin bu ihbar ve şikayetlerden mahalli idare amirini ve müstacel
hallerde aynı zamanda ilgili bulunan jandarma kumandam ve emniyet müdürünü de haberdar
eder."

Hükümleri yer almaktadır.
e) İçişleri Bakanlığının İşbirliği Genelgesi: (13.01.2005)
Polis ve jandarmanın çalışandan sırasında yukarıdaki mevzuata uygun işbirliği

yapmadıkları veya gerekli özeni göstermedikleri konusundaki şikayetlerin İçişleri Bakanlığına
ulaşması nedeniyle çıkartılan Genelge'de;

"Kolluk birimlerince zaman zaman ...mevzuat hükümlerine ve uygulamadaki yerleşik
esaslara uyulmaksızın, birbirlerinin sorumluluk alanlarında görev yapılması; işbirliğinden ve
müşterek çalışmadan kaçınılması; verilmesi gereken bilgilerin yetkili mülki idare amirine ve
sorumlu kolluk birimine ulaştırılmaması, soruşturma ve operasyonların sıhhati, yeterliliği ve
hukuki yönden bazı yanlışlıklara neden olmakta ve telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 300 —

Kolluk birimleri arasında olumsuz rekabet ortamını da beraberinde getiren bu tür yanlış
uygulamalar kolluk birimlerine yönelik güven kaybına da neden olmaktadır.

Bu sebeple, kolluk birimleri arasında kurulacak etkin ve uyumlu bir işbirliği ve
koordinasyon için aşağıdaki esaslara tam ve kesin olarak uyulması büyük önem taşımaktadır.

1.Kolluk birimlerince kendi sorumluluk alanları dışında gelişen herhangi bir suç
hakkında bilgiye ulaşılması durumunda; elde edilen bilgiler o yerin sorumlu kolluk amirine
iletilecek; "araştırma, soruşturma ve operasyonun" o bölgeden sorumlu kolluk birimi
tarafından yürütülmesi sağlanacaktır.

2.Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanından başlayan bir suçla ilgili olarak,
diğer bir kolluk birimi alanında araştırma, soruşturma ve operasyon yürütmesi gerektiği
durumlarda; göreve başlanmadan önce bölgeden sorumlu kolluk amirine görevin mahiyeti ve
süresi hakkında bilgi verilecek, müşterek çalışma o yerin mülki idare amirinin izni alınmak
suretiyle yürütülecektir.

3.Aynı kolluk biriminin farklı il ve ilçe teşkilatlarının birbirlerinin sorumluluk
alanlarında çalışma yapması gereken durumlarda da, müşterek hareket edilecek ve mülki idare
amirine bilgi verilecektir.

4.Doğrudan Bakanlığımızca veya valilerin talebi üzerine merkezden görevlendirilecek
kolluk görevlilerinin bölgede çalışmaları sırasında; mülki amirlerce iller arasında veya bir il
içerisinde ilçeler arasında yapılacak görevlendirmelerde, bu emirde belirtilen işbirliği ve
koordinasyon esaslarına uyulacaktır.

S. Adli makamlar tararından verilecek arama kararlarında esas alınmak üzere, il ve
ilçe sorumluluk alanlarım belirleyen protokoller ile bu kapsamda güncelleştirilmiş harita ve
krokilerin de yer aldığı," sorumluluk alanı rehberi hazırlanarak il veya ilçe cumhuriyet
başsavcılıklarına gönderilecek; sorumluluk alam ihlaline sebebiyet verecek arama kararlan
adli makamlardan talep edilmeyecektir.

6.Yukarıda belirtilen hususlara mülki idare ve kolluk birimlerince titizlikle riayet
edilecek, bu yöndeki uygulamalar mülkiye müfettişleri ile bağlı kuruluşların tefriş ve denetim
birimleri tarafından denetlenecektir.

Mülki idare amirleri ve kolluk birim amirleri tarafından konuya gerekli duyarlılığın
gösterilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim."

Denilmiştir.

Yukarıda ayrıntıları verilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde;
Jandarmanın görev sahası, polis görev sahası dışında kalan il ve ilçe belediye hudutları

haricindeki yerlerle, ilçe hudutları dahilinde olmakla birlikte polis teşkilatı bulunmayan
yerlerdir.

Jandarmanın yönetmeliğine göre; Jandarma sorumluluk bölgesinde olup da daha sonra
il veya ilçe belediye sınırlan içinde kalan bölgeler, Valiliğin önerisi, Jandarma Genel
Komutanının uygun görmesi ve İçişleri Bakanının onayı ile polise devredilebilir. Bu
yönetmelik düzenlemesinin 2803 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykın olduğu
değerlendirilmektedir. Çünkü yönetmelikteki düzenlemeye göre il veya ilçe belediye hudutlan
içerisinde yer alan ve jandarma sorumluluk alanında bulunan bir yerin polise devredilebilmesi
için Valiliğin önerisi ilk şart, Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi ikinci şart, İçişleri
Bakanının onayı ise üçüncü şarttır. Bu üç şartın bir arada gerçekleşmesi de çoğu zaman
mümkün olamamaktadır. Bu konuda jandarmanın sorumluluk alanlarım polise devretmeme
eğilimde olduğu da bilinmektedir.

Jandarma ve polisin sorumluluk alanlannın sınırlarının belirlenmesi konusunda da
mülki amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında emniyet, jandarma ve belediye
temsilcilerinden oluşan bir komisyonun karar vermesi öngörülmüştür.

Polis ve jandarmanın birbirlerinin bölgelerinde görev yapmasının gerektiği
durumlarda diğer güvenlik birimi ile müşterek hareket edilmesi ve mülki amirin
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bilgilendirilmesi gerektiği genel kuraldır. Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanından
başlayan bir suçla ilgili olarak, diğer bir kolluk birimi alanında araştırma, soruşturma ve
operasyon yürütmesi gerektiği durumlarda; göreve başlanmadan önce bölgeden sorumlu
kolluk amirine görevin mahiyeti ve süresi hakkında bilgi verilecek, müşterek çalışma o yerin
mülki idare amirinin izni alınmak suretiyle yürütülecektir.

Bu düzenlemelere göre: Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Şemdinli İlce
Emniyet Müdürlüsünün ve ilce Kaymakamının bilgisi olmaksızın Şemdinli ilce merkezinde
görevlendirilmelerinin yukarıda izah edilen polis-iandarma işbirliği esaslarına ilişkin
düzenlemelere aykırı olduğu değerlendirilmektedir." seklinde değerlendirme yapılmıştır.

2. JANDARMANIN İSTİHBARAT GÖREVİ VE POLİS BÖLGESİNDE
İSTİHBARAT TOPLAMA YETKİSİ:

a) Jandarma Genel Komutanlığının konuyla ilgili değerlendirmesi;
Jandarma Teşkilatının istihbarat toplama yetkisi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet

Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkilen Kanununun Ek S nci maddesine dayanmaktadır.

İstihbarat toplama yetkisi, esas olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, Polis ve
Jandarma, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlama üzere,
ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu maksatla bilgi toplar, değerlendiriri,
yetkili mercilere ve kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlanyla işbirliği
yapar. Her ne kadar, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesinin
kapsamında "Polis" ifadesi geçmekte ise de, bu yetkinin sadece "Emniyet Teşkilatına"
verildiği anlamına gemlemektedir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 25 nci
maddesinde yer alan "Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma
komutanlan ile jandarma karakol komutanlan bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri
kullanırlar." Şeklindeki hüküm, Jandarmanın, polis teşkilatı bulunmayan yerlerde 2559 sayılı
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda belirtilen yetkileri kullanabileceğini açık bir şekilde
belirtmektedir.

Nitekim 03.11.1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilen
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 24 ncü maddesinde, Jandarmanın
emniyet ve asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda belirtilen gerekli her türlü güvenlik
tedbirlerini almaya yetkili olduğu düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Jandarma Teşkilatı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinin 44, 46, 81, 84, 85 ve 202 nci maddelerinde istihbarat hizmetleri ve
faaliyetleri ile ilgili hususlara da yer verilmiştir. Buna göre, Yönetmeliğin; 44 ncü
maddesinde; "Jandarma İç Güvenlik birliklerinde; emniyet ve asayişle ilgili görev alan
personelin resmi elbise ile görev yapmaları esastır. Ancak suç ve suçluların gizlice takibi,
yakalanması ve istihbarat hizmetleri için gerek görüldüğünde İl Jandarma Alay Komutammn
izni ile görevin icap ettirdiği değişik kıyafetlerle de hizmet yürütülebilir."46 nci madde d
fıkrasında; d.Gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek; elde edilen bilgileri
değerlendirmek,yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik kuruluşlanyla
yakın işbirliği yapmak,şeklinde yürütür." 81 nci maddesinde; " Adli görevler; işlenmiş
suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri
yerine getirmeyi kapsar. Bu esas çerçevesinde Jandarma; Suçlan aramak, herhangi bir ihbar
ya da şikayet beklemeksizin, bütün istihbarat tekniklerinden yararlanarak, suçlan ve suçlulan
ortaya çıkarmak," 84 ncü madde f fıkrasında; "İstihbarat teknikleri çerçevesinde yapılan
çalışmalar ve ajan, muhbir ve mutemet olarak nitelenen kimselerden gizli haber elde
edilmesiyle olur." 85 nci maddesinde; "İhbarcının kimliği saptanamayan, telefonla vb. tarzda
yapılan ihbarlar; istihbarat tekniklerine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu,
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güvenilir bir haber olarak kabul edileceği anlaşılırsa; gerekli işlemlere girişilir." 202 nci
maddesinde; "Birlik komutanları ve kurum amirleri; birlik ve kurumlarım; personel,
istihbarat, harekat - eğitim, lojistik konulan ile barış ve sefer görevlerini kanun ve nizamlara
uygun olarak yürütüp, yürütmediklerini saptamak için denetler." Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet kanununun Ek 7 nci maddesinin de
içinde yer aldığı, 16.06.1985 tarihli ve 3233 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, "Ülkemizde
genel kolluğun (umumi zabıtanın) görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir." İfadesine yer verilmiştir. 5397 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2803 ve 2559 sayılı Kanunlara eklenen
hükümlerle, istihbarat toplama yetkisinde herhangi bir değişiklik meydana getirilmemiş,
kolluk güçlerinin istihbarat faaliyetlerinde kullanılabileceği ilave yetkiler verilmiştir. Nitekim,
5397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununun 7 nci maddesinin (a) bendi ilişkin görevleri (emniyet ve asayiş ile kamu düzenini
sağlama, koruma ve kollama, kaçakçılığın men, takip ve tahkik etme, suç işlenmesini
önlemek için gerekli tedbirleri alma ve uygulama, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış
korunmalarını yapma görevlerini) yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
üzere; kendi sorumluluk alanında suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimi tespit
edebilmesine, dinleyebilmesine, sinyal bilgilerini değerlendirebilmesine, kayda alabilmesine;
yine, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; teknik araçlarla izleme yapabilmesine, kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlann bilgi ve belgelerinden
yararlanabilmesine imkan sağlamıştır.

5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun İçişleri
Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında da, Jandarma teşkilatının 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fikrasına benzer bir hükmün,
yorum ve farklı uygulamalara yer verilmemesi maksadıyla, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununa da konulmasına yönelik teklifine karşı, 2559 sayılı Kanunun Ek
7 nci maddesinin birinci fıkrasından Jandarma Teşkilatının da yararlandığı belirtilerek böyle
bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 25 nci maddesinin (b)
bendinin 2 numaralı alt bendindeki; "...2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun,
...bu Kanuna aykın hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz." Hükmü ile, 2559 Sayılı
Kanunun sadece 2803 sayılı Kanuna aykın hükümlerinin Jandarma Teşkilatı için
uygulanmayacağının öngörülmesi karşısında, 2559 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin
birinci fıkrasına karşılık gelecek ayn bir düzenleme öngörülmediğinden, Jandarma teşkilatının
2559 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin 1 nci fikrasına dayanarak istihbarat faaliyetlerinde
bulunabilme yetkisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Öte yandan, 2559 sayılı
Kanunun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, ülke seviyesinde istihbarat toplama yetkisi
verilmiştir. Bu hükümde "ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunur" denilmek
suretiyle, istihbaratın doğası gereği sorumluluk alam sımrlaması yapılmamış ve istihbarat
faaliyetinin bütünlüğü muhafaza edilmiştir.

Bu konudaki tek sınırlama, 5397 sayılı Kanun ile, 2803 sayılı Kanuna eklenen Ek 5
nci maddede yer almaktadır. Buna göre jandarmanın, sadece kendi sorumluluk alanında 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci
fıkrasının a,b ve c bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla,
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilmesi, dinleyebilmesi, sinyal bilgileri
değerlendirebilmesi, kayda alabilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bu sınırlama;
jandarmanın, önleyici nitelikteki iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi, kayda alınması yetkisini, sadece kendi sorumluluk alanında gerçekleşmesi
muhtemel suçların önlenmesi amacıyla kullanabileceğine yöneliktir. Dolayısıyla ülke
seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunma yetkisi de dahil olmak üzere, iletişimin tespiti,
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması faaliyetinin gerçekleştirildiği
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yer ve faaliyete konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya görüşmeyi yaptığı yer konusunda
herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bir başka deyişle, söz konusu sınırlama,
Jandarmanın ilgili kişinin sadece kendi sorumluluk alanında gerçekleştirdiği iletişimi
dinleyebileceği veya iletişimi dinlenen kişinin polis sorumluluk alanına geçmesi halinde,
dinleyemeyeceği yahut sadece Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden kişilerin iletişimini
dinleyebileceği anlamını taşımamaktadır. Bununla birlikte, bu sınırlama, sadece suç
işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi, kayda alınması için geçerli olup, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
135 nci maddesi kapsamında yapılan adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde ise böyle
bir sınırlama bulunmamaktadır.

Adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde kural, suç hangi kolluk biriminin
sorumluluk alanında gerçekleşmiş ise, onun soruşturma işlemlerini yürütmesidir. Ancak,
Cumhuriyet Savcısının, bu durumun aksini her zaman emredebilme yetkisi bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Cumhuriyet Savcısının görevlendirmesi üzerine, emniyet birimlerinin jandarma
sorumluluk sahasında, jandarma birimlerinin emniyet sorumluluk sahasında suç ve suç failleri
ile ilgili işlemler gerçekleştirdiklerine ilişkin birçok örnek bulunmaktadır. Bunun yanında,
organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin bireysel olarak ele
alınması, ilgili suç örgütü ile mücadelede başarıyı olumsuz olarak etkileyeceğinden, bir bütün
olarak ele alınarak mücadele edilmesi gerekliliği açıktır.Bu nedenle istihbarat faaliyetlerinde
de bölge veya sorumluluk alanı şeklinde kesin bir sınırlama yapılması mümkün değildir.

Sonuç olarak Jandarmanın 2559 Sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına
ve 2803 Sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesine dayanarak ülke seviyesinde istihbarat toplama
yetkisi bulunmaktadır.

İç güvenlik istihbaratı, sorumluluk bölgesi esasına göre yürütülür. Her istihbarat
birimi, kuruluşunda bulunduğu komutanlığın sorumluluk sahasında görev yapar. Bu
kapsamda; İl J.K.lıklannın istihbarat şube müdürlükleri bünyesindeki kısım/timlerinin görev
bölgesi, bağlı bulunduğu İl J.K.lığının sorumlu olduğu ilin mülki sınırlandır. İlçe
J.K.lıklarının istihbarat faaliyetlerini yürütecekleri bölge ise ilçenin mülki sınırlandır.

Ancak bu sınırlar, suç ve suçlular için geçerli olmadığından aşılmaz duvarlar olarak
görülmemektedir. Gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılarak iller veya ilçeler birbirlerinin
sorumluluk alanlarında istihbarat faaliyetleri icra edebilmektedir.

b) Konuvla ilgili olarak Müfettisli&mce yapılan tespit ve değerlendirme:

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7/a maddesinde
Jandarmanın sorumluluk alanlarındaki Mülki görevleri; "Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini
sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini
önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış
korunmalarım yapmak... " olarak belirlenmiş, 5397 Sayılı Kanunla düzenlenen Ek 5 nci
maddede; "Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine
getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250
nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin
önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma
Genel Komutam veya istihbarat başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan
iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir...Bu
işlemler. 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci
maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı
Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.
Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza
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mahkemesinin üyesidir..." düzenlemesi ile de MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tanınmış
olan "önleme dinlemesi" yetkisi Jandarmaya da tanınmıştır.

2803 Sayılı kanunun 25 iıci maddesinde; " a) 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır, b) 1) 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı
ve Vazifeleri Hakkında Kanunun. 2) 1559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, 3) 3201
sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, 4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ve diğer kanunların,
bu Kanuna aylan hükümleri Jandarma teşkilatı için uygulanmaz." Denilmiştir.

Jandarma Teşkilatı Görev Ve Yetkileri Yönetmeliğinin 8/b maddesinde jandarmanın
mülki görevinin sınırları; "Suçlar işlenmeden önce ve suç işlenmesini önlemek için, emniyet
ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak amacıyla alınan önlemler, bu
önlemlerin uygulanması; kaçakçılığı önleme, kovuşturma ve soruşturma konusuna ilişkin
önlem ve faaliyetler ile ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış korunmalarına ilişkin önlem
ve faaliyetler, idari nitelikte olup; hizmet sınırının belirlenmesinde jandarmanın mülki görevi
olarak değerlendirilir." Denilmiş, 24 ncü maddede de; "Jandarma,emniyet ve asayişi sağlama
ve kamu düzenini koruma amacıyla Jandarma Teşkilat,Görev ve Yetkileri Kanunu ile Polis
Vazife ve Selahiyet Kanununda belirtilen gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaya
yetkilidir." Düzenlemesi yer almıştır.

Yönetmeliğin Geçici görevlendirmeyle ilgili 23 ncü maddesinde; "Gerek Jandarma ve
gerekse emniyet teşkilatı kendi sorumluluk alanlarındaki görevlerini, kendi kuvvetleriyle
yerine getirmek zorundadır. Ancak, Jandarma ve emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk
bölgesinde yetersiz kaldıkları takdirde ya da gelişmekte olan olayların değerlendirilmesinde
yetersiz kalacakları anlaşıldığında; Jandarma ve polis geçici bir süre için birbirlerinin
sorumluluk bölgesinde görevlendirilebilirler. Bu görev hiç bir zaman süreklilik taşımaz.
İstenen sonuç alındığında yardıma gelen kuvvet kendi görevine döner. Jandarmanın polise ve
polisin Jandarmaya yapacağı yardım; belirli bir bölgede emniyet ve asayiş görevlerini üzerine
almak, devriyeleri gezdirmek ya da toplu kuvvet sevketmek biçiminde olur." Düzenlemesi yer
almaktadır.

Yönetmeliğin Görevin Yürütülüşünde Kıyafet ve Hareket Tarzları başlıklı 44 ncü
maddesinde; " Jandarma İç Güvenlik birliklerinde; emniyet ve asayişle ilgili görev alan
personelin resmi elbise ile görev yapmaları esastır. Ancak suç ve suçluların gizlice takibi,
yakalanması ve istihbarat hizmetleri için gerek görüldüğünde İl Jandarma Alay Komutanının
izni ile görevin icap ettirdiği değişik kıyafetlerle de hizmet yürütülebilir..." denilmiştir.

Yönetmeliğin Mülki Görevlerin Yürütülüş Esasları başlıklı 46/d maddesinde;
"Jandarma mülki görevlerini esas olarak; ...Gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek; elde
edilen bilgileri değerlendirmek, yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik
kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapmak, şeklinde yürütür." Ve Suçların Öğrenilmesinde Diğer
Kaynaklardan Yararlanma başlıklı 84/f maddesinde; "Suçların Jandarma tarafından
öğrenilmesi; ...İstihbarat teknikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve ajan, muhbir ve
mutemet olarak nitelenen kimselerden gizli haber elde edilmesiyle, olur. Bu yolla elde edilen
haberler resmi yazıyla bildirilmemişse duruma uygun bir tutanakla saptanır. Böylece suça
elkoyan Jandarma; acele önlemler almayı gerektiren durumlar olmadıkça, elde ettiği, suç
haberlerini Cumhuriyet Savcılığı ya da ilgili diğer adli makamlara bildirmekle yetinir."
Düzenlemeleri yer almaktadır.

Özetle; 2803 sayılı Kanunda 03.07.2005 tarihinde 5397 sayılı Kanunla getirilen
önleme dinlemesine ilişkin düzenleme dışında jandarmanın istihbarat toplama yetkisine
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde dolaylı olarak istihbarat hizmetinin varlığından hareketle
ilave düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa baktığımızda ise; Ek 7 nci maddede
1985 yılında yapılan bir ilave ile; "Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne,
Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve
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asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi
toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer
istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar." Düzenlemesi getirilmiş, 03.07.2005 tarihinde de
5397 sayılı Kanunla bu maddeye önleme dinlemesine ilişkin olarak; "Birinci fıkrada
belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi
Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir,
dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir..." düzenlemesi eklenmiştir.

Ülkemizde istihbarat oluşturmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak görevi en
geniş şekliyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile
Milli İstihbarat Teşkilatına verilmiş ve İstihbarata ilişkin görev kapsamı Kanunun 4/a maddesi
ile ortaya konulmuştur. Buna göre; "Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır; Türkiye
Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine.
Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan
yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet
çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı. Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak." Düzenlemesi
yapılmıştır.

Düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı gibi, MİT yer, zaman ve sınırla bağlı olmaksızın
istihbarat oluşturmak yetkisi ile donatılmıştır. MİT'den başka konu ve yer itibariyle en geniş
istihbarat faaliyeti 2559 sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanununa (PVSK) ek madde getiren,
16.6.1985 tarihli 3233 sayılı Kanun ile polise tanınmıştır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci maddesindeki
düzenlemeden de anlaşılacağı gibi bu madde ile yasakoyucu, bazı kavranılan da aynen
kullanmak suretiyle MİT'e benzer görev ve yetkileri ülke seviyesinde kullanmak üzere polise
de tanımıştır. Polisin MİT ile paralel çalışma konulan Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenliği ve Anayasal düzenidir. MiT'in bunlar dışındaki
çalışma konulan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına, bağımsızlığına, milli gücünü
meydana getiren bütün unsurlarına karşı mevcut ve muhtemel faaliyetlerdir. MİT polisin
görev alanını da açıkça aşan bu konularda milli güvenlik istihbaratım Devlet çapında
oluştururken, polis daha sınırlı olan görev alanında önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, bu
konularda emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke seviyesinde istihbaratta bulunmak, bilgi
toplamak ve değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca devletin diğer istihbarat kuruluşları ile
işbirliği yapması da yasal gerekliliktir.

Polisin istihbarat görev alanının kendisine verilen konularda ve ülke seviyesinde
olduğu bu düzenlemelerden anlaşılmaktadır. Buradaki "ülke seviyesi" ibaresi ile polisin
görev ve yetki alanının genişliği ortaya konulurken, diğer yandan; görev alanının ulusal
sınırlar olduğu da ifade edilmiş olmaktadır. MİT'e çizilen görev alanı "içten ve dıştan
yöneltilen faaliyetler" şeklinde iç ve dış istihbarat olarak ortaya konulurken, polise ülke
çapında iç istihbarat yetkisi verildiğinin belirtilmesi ve uygulamada ortaya çıkacak
tereddütlerin giderilmesi için bu ibarenin konulduğu değerlendirilmektedir.

Yukanda da mevzuat ayrıntılarında belirtildiği üzere 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu Jandarmaya, MİT Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununda olduğu gibi açıkça bir istihbarat yetkisi vermiş değildir.

Polis 14.7.1934 tarihinde yürürlüğe giren Kanununa 16.6.1985 tarihinde yürürlüğe
giren 3233 sayılı Kanun ile yapılan ekle anılan yetkileri kullanmaya başlarken, 12.3.1983
tarihinde yürürlüğe giren Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununa bu konuda bir
ekleme yapılmamıştır. Diğer bir deyimle TBMM'nin iradesi bu yetkiyi 1983 yılında
Jandarmaya tanımamışken, 1985 yılında polise tanımıştır.
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Ancak bu durum hukuken Jandarmanın istihbarat konusunda yetkili ve görevli
olmadığı anlamında yorumlanmamalıdır. Jandarma dolaylı bir yorumla Polise tanınan
istihbarat yetki ve görevlerini kullanabilmektedir.

2559 sayılı PVSK, 1934 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Polise istihbarat yetkisini 1985
yılında vermiştir. Jandarma Teşkilat Kanunu Jandarmaya açıkça istihbarat yetkisi vermemişse
de, 12.3.1983 yılında yürürlüğe giren Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 25.
maddesi ile Jandarmaya Polisin görev ve yetkilerini de yükleyen bir düzenleme getirmiştir.
Yani 2559 sayılı Kanunun, 2803 sayılı Kanuna aykırılık teşkil eden hükümleri jandarma için
geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemeye göre 2559 sayılı Kanuna 1985 yılında getirilen ek 7.
madde ile polise istihbarat görev ve yetkisi verilirken, jandarmaya açıkça verilmemişse de,
Jandarma Teşkilat Kanununa aylan olmayan PVSK hükümleri Jandarma için de
uygulanacağından Jandarma da bu görev ve yetkiyi dolaylı olarak kullanabilecektir.
Yasakoyucu 2559 sayılı Kanunu çıkardığı dönemde yürürlükte olan 2803 sayılı Kanunu da
biliyor olduğuna göre, Jandarmaya da istihbarat toplama görevini 2559 sayılı Kanuna bağlı
olarak tanımıştır denebilir. 2559 sayılı Kanunun ek 7 nd maddesi kaldırılmadığı veya
değiştirilmediği sürece bu konuyu bu şekilde değerlendirmek gerekmektedir.

Burada Jandarmanın istihbarat toplama yetkisini hangi konularda kullanacağının da
irdelenmesi gerekmektedir. 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesinde Polise tanınan "Türkiye
Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenliği ve Anayasal düzeni"
biçimindeki istihbarat konulan ve görev ve yetkileri, Jandarma Teşkilat Kanununa aykın
olmadığından; Jandarma bu konularda Polise tanınan "önleyici ve koruyucu tedbirleri almak,
bu konularda emniyet ve asayişi sağlamak üzere... İstihbaratta bulunmak, bilgi toplamak,
değerlendirmek görev ve yetkilerim kullanabilecektir.

Jandarmanın istihbarat yetkisinin yer itibariyle sınınnın nasıl belirleneceği konusuna
geldiğimizde; yukarıda MİT ve Polis için Kanunlann yetki tanıyıp görev yüklerken sadece
konu itibariyle değil yer itibariyle sınırlar gösterdiği istihbarat kurumlannın birbirleriyle
ilişkileri bağlamında açıklanmış, MİT'e ve Polise kendi yasalanyla tanınan bu yer itibariyle
şuurlar gösterilmişti. Jandarma bu yetkiyi dolaylı olarak 2559 sayılı Kanundan aldığına göre,
görevin yer itibariyle sınırlan PVSK ek 7. maddedeki " ülke seviyesinde" ibaresine göre mi
belirlenecektir.?

Bu konunun çözümü için kullanılacak ölçüt, yine Jandarma Teşkilat Kanununa yetki
veren 25. maddede aranmalıdır. Jandarma, Teşkilat Kanununa uygun olması itibariyle PVSK
ndan aldığı istihbarat görev ve yetkisini kullamrken de yine Teşkilat Kanununa uygun hareket
etmelidir. Diğer deyişle istihbarat görev ve yetkisini yerine getirirken kendi Teşkilat
Kanununa aykınlık doğduğu anda Teşkilat Kanunu hükümlerine dönmelidir. Bu durumda,
Jandarmanın Teşkilat Kanununda çizilen görev sınırlarına bakılmalıdır.

2803 sayılı jandarma teşkilat, görev ve yetkileri kanununun 10 ncu maddesinde
jandarmanın görev ve sorumluluk alam düzenlenmiştir. 10 ncu maddede Jandarmanın genel
olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye
hudutlan haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.

Bu düzenlemeden de anlaşıldığı gibi, Jandarma PVSK ek 7. maddeden istihbarata
ilişkin görev ve yetkileri alırken, polisin "ülke seviyesinde" istihbarat yetki sınınnı da almış
olmamaktadır. Jandarmanın istihbarat yetkisini ülke seviyesinde kullanması yukarıdaki 10
ncu madde de çizilen yer itibariyle sınırlara aykınlık oluşturacaktır. Çünkü; jandarmanın
PVSK'daki yetkileri kendi Teşkilat kanununa aykın olmamak kaydıyla kullanabileceği
değerlendirilmektedir.

Yasa koyucuPVSK da polise de genel kolluk olması itibariyle bir takım sınırlamalar
(polis teşkilatı bulunan yerler gibi) getirmişse de istihbarat görev ve yetkisini bu
sınırlamalann ötesinde "ülke seviyesinde" vermiştir. Yasa koyucu istihbarat görev ve
yetkisini açıkça ve MİT ten sonra en geniş şekliyle Polise tamrken, Jandarmaya tanımayıp
Teşkilat Kanunundaki atıfla yetinmesi ve düzenlemenin biçiminden, Jandarmanın istihbarat
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yetkisinin 10 ncu madde de çizilen kendi görev alanı ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Polise
iç istihbarat yetkisinin tanındığı 1985 yılındaki gündem, hatırlandığı üzere; 1980 öncesindeki
olayların da etkisiyle, istihbarat yük ve sorumluluğunun tamamen MiT'in üzerinde olduğu, iç
ve dış istihbaratın en geniş şekliyle aynı kurum üzerinde olmasının sıkıntı oluşturduğu
şeklindeydi. Yasa koyucu ve dönemin hükümetinin iradesi, MİT üzerindeki iç istihbarat
yüküne polisi ortak etmek suretiyle bu yükün hafifletilmesi yönündeydi. Düzenleme, iç
istihbarat yetkisinin polis ve jandarmaya kendi görev alanlarında olmak üzere ayn ayn
verilmesi şeklinde de olabilirdi. Ancak böyle olmayıp anlatılan biçimde bir düzenleme
yapıldığına göre, polisin ülke seviyesinde, jandarmanın ise yukarıdaki 10 ncu maddede
gösterilen sınırlar içinde kullanılmak üzere istihbarat yetkilerine sahip oldukları
değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, polisin jandarma bölgesinde istihbarat
faaliyetinde bulunması yasaldır. Ancak jandarmanın polis bölgesinde istihbarat faaliyetinde
bulunması kural olarak yasal değildir. Burada karşımıza şöyle bir sorun çıkmaktadır.
Jandarmanın görev alanında olup da polisin görev alanına taşan olaylar itibariyle istihbarat
yapılırken jandarmanın görev sınırından kaynaklanan sorunlar nasıl aşılacaktır?

Yasa koyucu, 2559 sayılı Kanundaki görev ve yetkilerin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat
Kanununa aykırı olmayan hükümleri konusunda jandarmaya yetki tanırken, bu yetkilerin
tanınmasına esas teşkil eden 2803 sayılı Kanunun 25. maddesindeki atıf düzenlemesinden
yasa koyucunun haberdar olduğu kabul edilirken, aynı 2803 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesinin gözetmediğini kabul etmek doğru değildir. Yasa koyucunun jandarmaya istihbarat
görev ve yetkisi yüklerken istihbaratın niteliğinden ve jandarmanın görev sınırlarından
kaynaklanan sıkıntıları da dikkate aldığını ve bunları çözmek için 10 ncu maddeyi yeterli
gördüğünü kabul etmek gerekmektedir.

Jandarma anılan türde sıkıntıları 2803 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi çerçevesinde
işbirliği ve koordinasyon ile aşacak ve görev sahası dışında kendi inisiyatifi ile istihbarat
faaliyetinde bulunamayacaktır. Bu maddede gösterildiği şekliyle sorun çözmeye dönük iki
kurumdan biri "işbirliği ve koordinasyon" diğeri "geçici görevlendirme"dir. Maddenin son
fıkrasında belirtildiği gibi İşbirliği ve koordinasyon esasları ile geçici görevlendirmenin nasıl
yapılacağı konusu Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Geçici görevlendirmeyle ilgili olarak yönetmeliğin 23 ncü maddesinde; "Gerek
Jandarma ve gerekse emniyet teşkilatı kendi sorumluluk alanlarındaki görevlerini, kendi
kuvvetleriyle yerine getirmek zorundadır. Ancak, Jandarma ve emniyet teşkilatı, kendi
sorumluluk bölgesinde yetersiz kaldıkları takdirde ya da gelişmekte olan olayların
değerlendirilmesinde yetersiz kalacakları anlaşıldığında; Jandarma ve polis geçici bir süre için
birbirlerinin sorumluluk bölgesinde görevlendirilebilirler. Bu görev hiç bir zaman süreklilik
taşımaz. İstenen sonuç alındığında yardıma gelen kuvvet kendi görevine döner. Jandarmanın
polise ve polisin Jandarmaya yapacağı yardım; belirli bir bölgede emniyet ve asayiş
görevlerini üzerine almak, devriyeleri gezdirmek ya da toplu kuvvet sevketmek biçiminde
olur." Denilmektedir.

Jandarmanın istihbarat faaliyetlerinde yer itibariyle sınırlandırılmış olmasından
kaynaklanan sıkıntıları bu yönetmelik düzenlemesiyle de aşmak zor görünmektedir. 2803
sayılı Kanunun 10/3 maddesini açıklayan, yönetmeliğin yukarıdaki 23 ncü maddesi mülki
amir tarafından yapılacak bu geçici görevlendirmeden kaynaklanan yardımı son fıkrasında
4 'belirli bir bölgede emniyet ve asayiş görevlerini üzerine almak, devriyeleri gezdirmek ya da
toplu kuvvet sevk etme biçiminde olur." diyerek sınırlamış ve jandarmanın polis bölgesinde
istihbarat faaliyetleri kapsamında geçici olarak bile olsa kendi başına görevlendirilmesine
imkân tanınmamıştır.

Bir an için imkan olduğu düşünülecek olursa; geçici görevlendirme, 2803 sayılı
Kanunun 10/3 deki ve yönetmeliğin yukarıdaki düzenlemesinden açıkça anlaşılacağı üzere,
yetersiz kalana diğerinin yardım için gönderilmesi şeklinde olacaktır. Konumuz itibariyle de;
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yer itibariyle sınırlandırılmış olmaktan kaynaklanan jandarma faaliyetindeki sorunun
çözülmesi için polis istihbarat faaliyeti yardım için görevlendirilecektir. Polis için bu durum
zaten söz konusu olmayacak, polis "ülke seviyesinde" istihbarat yetkisine dayanarak
jandarma bölgesinde faaliyette bulunabilecektir.

Bu durumda geriye kalan kanuna uygun tek çözümün, jandarmanın yasal görev sının
dışında istihbarat faaliyetinde bulunurken polis ile işbirliği ve koordinasyonda bulunması
olduğu anlaşılmaktadır. Polis-Jandarma işbirliği ve koordinasyonuna ilişkin ayrıntılı
açıklamalar Raporumuzun bir önceki bölümünde yer almaktadır.

Burada 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5397 sayılı Kanunla getirilen önleme
dinlemesi konusunu da kısaca değerlendirmekte yarar görülmektedir. 5397 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununda, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda, 2937 sayılı Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik ve eklemeler
yapılmıştır.

Bu düzenlemeler ile MiT'in, Polisin ve Jandarmanın telekomünikasyon yoluyla
yapılan iletişimi istihbarat amacıyla tespit etmesi, dinlemesi, sinyal bilgilerini değerlendirmesi
ve kayda alması konularında geniş düzenlemeler yapılmıştır. Bu Yasa ile yapılan
düzenlemelere, yetkili ve görevli kurumların istihbarat faaliyetinin sınırlan noktasından
baktığımızda yukarıda detaylan ile anlatılan sınırlara aynen uyan bir düzenleme yapılmış
olduğunun görmek mümkündür.

5397 sayılı Kanunda da ( m:3) MİT'e, MİT Kanunundan aldığı "Türkiye
Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine,
Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlanna karşı içten ve dıştan
yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında" istihbarat yapma yetkisi bağlamında bu
kanunla da "Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk
devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin
önlenmesine ilişkin" olarak konu ve yer itibariyle en geniş şekliyle görev ve yetki
verilmiştir.

Polise verilen görev ve yetkiye gelince: Polise çizilen görev ve yetkinin konu itibariyle
sının, MİT'e tanınan sınıra göre oldukça dar olup "5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla" sınırlıdır.

Yer itibariyle sınır bakımından ise; 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesi ile polise
verilen "ülke seviyesinde" istihbarat görev ve yetkisine dokunulmamış, bu konuda sınırlayıcı
bir hüküm getirilmemiş ve 5397 sayılı Yasa ile getirilen bu yeni görev ve yetkiler, ek 7.
maddenin 2. fıkrasından itibaren verilmiştir. Yani Polis, konu itibariyle sınırlandırılmış alanda
ve "ülke seviyesinde" telekomünikasyon yolu ile yapılan iletişim üzerinde yasada gösterilen
şekillerle istihbarat faaliyetinde bulunabilecektir.

Jandarmaya verilen görev ve yetkiye bakıldığında: Jandarmaya verilen görev ve
yetkinin konu itibariyle sınınmn polis için çizilen sınır olduğu görülmektedir.

Yer itibariyle sınır konuşunda yapılan düzenleme ise, yukanda detaylı olarak anlatılan
ve jandarmanın genel istihbarat görev ve yetkisinin 2803 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine
göre kendi görev alam ile sınırlı olduğuna ilişkin hukuki gerçekliğin teyidi mahiyetindedir.
5397 sayılı Kanun " Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri
yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk
alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlan
hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların
işlenmesinin önlenmesi amacıyla" demek suretiyle jandarmaya yer itibariyle daha sınırlı bir
yetki ve görev vermiştir.
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5397 sayılı Kanunda da genel istihbaratta olduğu gibi, konu ve yer itibariyle en geniş
yetkinin MİT'de, konu itibariyle jandarma ile aynı durumda olan polisin yer itibariyle "ülke
seviyesinde", jandarmanın ise "sadece kendi sorumluluk alanında" görevli ve yetkili
oldukları anlaşılmaktadır.

Açıkça görülmektedir ki, 03.07.2005 tarihinde TBMM'nin iradesi iletişimin
denetlenmesi konusunda jandarmanın görev ve yetki bölgesini " sadece kendi sorumluluk
alanı" ile sınırlamak biçiminde tezahür etmiştir. Eğer TBMM jandarmanın genel istihbarat
görev ve yetki alanını polis gibi "ülke seviyesinde" kabul ediyor olsa idi, iletişimin
denetlenmesi konusunda "sadece kendi sorumluluk alanında" biçiminde bir
sınırlandırmasının anlamı elbette olmayacaktı. Tam aksine, TBMM, 2803 sayılı Kanunun 25
nci maddesindeki istihbarat görev ve yetkisi veren ata 10 ncu maddesindeki sınırlama ile
birlikte kabul ettiğinden, 5397 sayılı Kanun ile verdiği görev ve yetkiyi sınır konusundaki
tereddütleri gidermek için, sorumluluk alanı ile sınırlandırmak sureti ile vermiştir.

Jandarmanın genel istihbarat yetkisini açıkça değil ancak; sonraki tarihli bir yasal
düzenleme ile 2559 sayılı Kanunda polise verilen yetkiyi önceden Teşkilat yasasında var olan
bir atıfla dolaylı olarak aldığına yukarıda değinilmişti. 5397 sayılı Kanun ile polise verilen
görev ve yetkiler Jandarmaya verilmemiş olsa bile, Jandarma 25 nci maddedeki atıf yolu ile
bu yetkiyi kullanabilecekti. Ancak yine bu durumda polisin görev ve yetkisinin "ülke
seviyesinde" ki sınırını Jandarma 10 ncu madde engeli nedeniyle kullanamayacaktı. Yasa
koyucu iradesini atıflara bırakmak yerine, 5397 sayılı Kanun ile Jandarmaya da polise verdiği
görev ve yetkiyi aynı konularda vermiş ancak; Jandarmanın görev alanını açıkça sınırlamıştır.

Sonuç olarak; jandarmanın 2803 sayılı Kanunda tanımlanan mülki görevlerinin
yerine getirilmesi ile ilgili olarak kendi sorumluluk alanında istihbarat toplama yetkisi ve
görevi vardır. Ancak polis bölgesinde bu faaliyetin yapılabilmesi için mülki amir bilgisi
dâhilinde ilgili polis birimleriyle işbirliği yapması gerekmektedir. Bu esaslara uyulmaksızın
jandarmanın polis bölgesinde istihbarat faaliyetinde bulunması mer 'i mevzuata aykırılık
teşkil etmektedir.Bu sorunun 2803 sayılı Kanunda yapılacak bir düzenlemeyle açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. " şeklinde. Mülkiye Müfettişliğince değerlendirme yapılmıştır.

e) Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.11.2005 günü Umut Kitabevi Patlamasına
İlişkin Hazırlanan İddianame Yapılan Değerlendirme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (CMKLnun 250. Maddesi ile Yetkili) 03.03.2006
gün ve soruşturma NO.-2005/7S0. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. 09.11.2005 günü
Şemdinli İlcesi'nde bulunan Umut Kitabevinde meydana gelen patlama olavı konusunda
düzenlenen İddianamede, özelde Ali Kava ve Özcan İldeniz'in. genelde Jandarma'nın
istihbarat görev ve yetkisi ile polis sorumluluk bölgesinde görev yapmaları konusunda su
değerlendirmeleri yapmaktadır:

"Ülke Seviyesinde İstihbarat Yapma Yetkisi : 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı
Kanununun 1. maddesinde: "memleketin umumi emniyet ve asayişinden Dahiliye Vekili
mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi Kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum
Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilâtı vasıta ile ifa ve
lüzum halinde icra vekilleri heyeti karan ile ordu kuvvetlerinden-istifade eder." denilmektedir.
Bu maddenin İçişleri Bakanına verdiği yükümlülük, memleketin genel emniyet ve asayişini
sağlamaktır. Emniyetin sağlanması için, Kolluğun muhtemel suçlular hakkında bilgi dosyası
oluşturması gerekmektedir. Böyle bir çalışma, kişi hak ve özgürlükleri ile yakından ilgilidir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere, kanunu koyucu her kurumu kendi kanunu ile ayrı
ayrı yetkilendirmiş ve bu yetkinin sınırlarını da çizmiştir. Ayrıca Emniyet Teşkilât
Kanununun 8. maddesinde belirtilen "Polis: idarî, adlî ve siyasi kısımlara ayrılır." hükmüne
paralel olarak adlî görev ile siyasi görev içinde yer alan istihbarat görevinin birbirine
kanştınlmamasına özen gösterilmiştir. Polisin görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559
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sayılı PVSK ile belirlenmiştir. AB'ye geçiş sürecinde 'içişleri ve adalet alanlarında işbirliği"
başlıklı 24. bölümün A listesi, İçişleri Bakanlığına gerekli uyum hazırlıklarını yapma görevini
vermiştir. Demokratik Hukuk Devletlerinin varlığım tehdit eden terör odaklarının zamanında
teşhisi, eylemlerine daha ortaya çıkmadan engel olunabilmesi, taktik ve stratejilerini devamlı
olarak değiştiren yıkıcı, bölücü ve irticai örgütler karşısında genel kolluk kuvvetlerinin yasal
yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gereklidir. Bu noktada önemli kilometre taşlarından birisi
"istihbarat" alanıdır. Bu husus, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda 1985 yılında eklenen
Ek-7 nci madde ile ilk defa belirginleşmiştir.

Ek Madde 7- (Ek: 16/6/1985-3233/7 md.)
"Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve

genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak
üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar,
değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat
kuruluşlarıyla işbirliği yapar." Bu madde, TBMM'de görüşülürken dönemin İçişleri Bakam
Yıldırım AKBULUT tarafından, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ve
Anayasa düzenini korumayı amaçlayan bir İstihbarat Dairesi kurduklarını, ülkelerin güçlü
olması ve ileri safhalara ulaşabilmeleri için istihbaratın bütün dünyada kabul edilmiş bir unsur
olduğunu ifade ettikten sonra, bu yasanın Polise neden yetki verdiğini "Devletin Güvenliği ve
Demokrasinin Selameti açısından" ifadesini kullanarak açıklamıştır. Kanun koyucunin bu
tavn istihbarat yetkisinin polisin ilgili dairesi ile sınırlı olduğunun göstergesidir. Bununla
birlikte, Anayasamızda yapılan değişiklikler ve Uluslararası sözleşmeler gereği hazırlanan
5397 sayılı yasa, istihbarat ihtiyaçlarını karşılamak için meydana getirilmiş ikinci önemli
adımdır. Bu yasa istihbarat sistemin işlemesini, bu hususta hukuka uygun işlemlerin ne
suretle gerçekleştirileceğini, kararların hangi makamlar tarafından ve ne gibi koşullara
uyulması suretiyle alınacağım, bu husustaki denetim kurallarım ve usullerini, İstihbarat
ihtiyacının milletlerarası hak bildirileri ve anayasanın güvencelerine uygun olarak nasıl
giderileceğini ve hangi birimlerin hangi alanda ve ne ölçüde yetkilendirildiğini
göstermektedir. Bu açıklamadan sonra maddelere bakılacak olursa; Birinci madde polis
istihbaratım düzenlemiştir. İlk fıkra kapsamı belirleyen fıkradır. Ülkenin genel güvenliği
temelinde ülke seviyesinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Türk Ceza Kanununda 250 nci
maddesinde sayılan suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimin tespiti, dinleme,
kayda almaya ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi olanaklı kılınmıştır. İletişime
müdahaleler hakim kararıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, Emniyet Genel
Müdürü veya İstihbarat Daire başkanının yazılı emriyle olacaktır. Bu çerçevede yapılacak
müdahaleler terör tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin takdiriyle tehlikenin bitimine
kadar uzatmaya olanaklıdır. Jandarma Teşkilâtı açısından getirilen 2. maddedeki düzenleme
ile; 5397 sayılı Kanunda sayılan yöntemler Jandarma Teşkilât ve Görev Kanunun 7.
maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görev ve sorumluluk sahasıyla sınırlandırılmıştır. Bu
madde ile kanun koyucu Jandarma teşkilâtına istihbarat üretme amacıyla değil suçlan önleme
noktasında önleyici dinleme olarak da nitelendirebilecek idarî bir işlem tesis etmiştir.
Maddenin amacı sorumluluk sahasında işlenmek üzere olan ancak kuvvetli emarelerin
bulunmaması durumunda iletişime müdahale etmek suretiyle suçun engellenmesini
sağlamaktır. Yasa koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine bırakmamış,
bu konuda talep ettikleri istihbarat üretme yetkisine yönelik yasal düzenlemeleri TBMM'den
geri çekmiştir. 5397 sayılı yasanın komisyon görüşmelerinde sorumluluk sahasındaki bu tür
ihtiyaçlarını polis ve MİT kaynaklarından sağlamasını daha uygun görmüştür. Bazı
milletvekilleri ise bu noktada teklifteki istihbarat elde etme kavramının jandarma açısından
uygun görmediklerini muhalefet şerhleri ile belirginleştirmişlerdir. Nitekim kanun koyucu de
bu noktayı haklı görerek TBMM Genel Kurulunda bu yönde verilen Önerge ile tekliften bu
kavramın kaldırılmasını desteklemişlerdir. Kaldı ki; Bu özel düzenlenme ile getirilen
kısıtlamaya PVSK'nın 25. maddesine dayanılarak geniş yorum getirmek hiçbir hukuk
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otoritesinin kabul edemeyeceği aşikardır. Kanun koyucu bu düzenlenme ile sorumluluk sahası
dışında istihbarat yapma yetkisini engellemiştir.

PVSK-Madde 25; "Polis teşkilâtı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma
komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri
kullanırlar." İstihbarat görevi yetkisini düzenleyen PVSK Ek-7. madde incelendiği zaman bu
görevlerin polis içerisinde bile tüm birimlere bırakılmadığı açıktır. Yasa böyle hassas bir
görevi bu konuda gerekli eğitimlerin verildiği, tahkikatları ayrıca yapılarak ehil oldukları
çeşitli sınavlardan geçirilerek belirlenen İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlileri ile
kısıtlamıştır. İstihbarat görevi bu açıdan da diğer polisiye görevlerden aynştınlmıştır. Bu
görevi yürüten personel sicil notlan dışında ayrıca değerlendirme prosedürleri ile sürekli
olarak denetlenmektedir. Kanun koyucu tüm bu hususları gözeterek askerî bir disipline sahip
diğer kolluk birimine Anayasal haklara yönelik istisnai tedbirleri kullanacak olan birimlerde
de kısıtlamaya gitmiştir. Bu husus komisyon üyelerinin ayrışık oy gerekçelerinde de net bir
şekilde dayanakları ile birlikte belirtilmektedir. Bu husus AB'uin çeşitli ilerleme raporlarında
da dile getirilmiştir. Bilindiği üzere; özel düzenlenen bir alanda, genel düzenlemeleri dayanak
göstererek hukukî dayanak aramak kabul edilemez bir uygulamadır. Yukarıda da belirtildiği
üzere, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun olası öngörülemeyen durumlarda kullanılmak ve
Jandarma görev kanununda gereksiz tekrarlardan kaçınmak için düzenlediği bir maddeyi,
"istihbarat görevi" gibi son derece detaylı ve hassas bir maddeyle ilişkilendirerek kullanmak
hukuka uygun bir yorum değildir: Hukukta yorum yapılırken lafei yorum yanında maddenin
hedefini gözeten manevî yorumu da önemli bir husus olarak gözetilmelidir...

Sonuç olarak; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, belirtilen yasal mevzuat
doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerini yürütmekte; emir komuta ilişkileri açısından,
yasal düzenlemeler ile Protokol esaslarına göre yürütülen uygulamalar arasında hiçbir
farklılık bulunmamaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Doğu, Güneydoğu Anadolu
bölgesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ile Jandarma Genel Komutanlığı
arasındaki emir komuta bağlantısı diğer bölgelere göre farklılık göstermektedir. Batman,
Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerindeki Jandarma Genel
Komutanlığı birliklerinin İç Güvenlik Harekâtının yürütülmesi ile ilgili konularda Kara
Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Harekât Komutası/Kontrolünde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenen EMASYA Direktifi gereğince;
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına

(Hakkâri EMASYA Tali Bölge K.lığı olarak),
Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Van Jandarma Asayiş Kolordu

Komutanlığına (EMASYA Bölge Komutanlığı olarak),
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Malatya 2. Ordu Komutanlığına,
Malatya 2. Ordu Komutanlığı da Kara Kuvvetleri Komutanlığına, bağlı olarak faaliyet

göstermektedir.
EMASYA Direktifi gereğince Hakkâri Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığı Van

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamda
Hakkâri İl Jandarma KomutanlığTnın yapmış olduğu bir faaliyetin, operasyonun ve
çalışmanın olumlu veya olumsuz sonuçlarından doğrudan doğruya Van Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanlığı sorumludur. EMASYA Direktifi gereğince bu sorumluluk zincirinin
bağlantıları takip edildiğinde sorumluluğun Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadar uzandığı
görülecektir.

Bu açıklamalar ışığı altında istihbarat yapma konusunda;
5397 Sayılı Yasada birinci madde polis istihbaratını düzenlemiştir. İlk fıkra kapsamı

belirleyen fıkradır. Ülkenin genel güvenliği temelinde ülke seviyesinde 04/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Türk Geza Kanununda 250. maddesinde sayılan suçların işlenmesinin önlenmesi
amacıyla iletişimin tespiti, dinleme, kayda almaya ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
olanaklı kılınmıştır. İletişime müdahaleler hakim kararıyla gecikmesinde sakınca bulunan
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hallerde ise, Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Daire başkanını yazılı emriyle olacaktır.
Bu çerçevede yapılacak müdahaleler terör tehdidinin devam etmesi durumunda hakimin
taktiriyle tehlikenin bitimine kadar uzatmaya olanaklıdır. Jandarma teşkilâtı açısından
getirilen 2. maddedeki düzenlemede ise; bu yöntemler teşkilât ve görev kanunun 7.
maddesinin a fıkrasında belirtilen görev ve sorumluluk sahasıyla sınırlandınlmasıdır.
Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri Emniyet ve asayiş ile kamu
düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç
işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlan ve
tutukevlerinin dış korunmalarım yapmaktır. 5397 Sayılı Yasa'nın 2. maddesi ile ile kanun
koyucu Jandarma teşkilâtına istihbarat üretme amacıyla değil suçlan önleme noktasında
önleyici dinleme olarak da nitelendirebileceğimiz idarî bir işlem tesis etmiştir. Maddenin
amacı sorumluluk sahasında işlenmek üzere olan ancak kuvvetli emarelerin bulunmaması
durumunda iletişime müdahale etmek suretiyle suçun engellenmesini sağlamaktır. Yasa
koyucu bu kurumun istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine bırakmamış, bu konuda talep
ettikleri istihbarat üretme yetkisine yönelik yasal düzenlemeleri TBMM.den geri çekmiştir.
5397 Sayılı Yasa'nın komisyon görüşmelerinde sorumluluk sahasındaki bu tür ihtiyaçlarını
polis ve MİT kaynaklarından sağlamasını daha uygun görmüştür. Bazı milletvekilleri ise bu
noktada teklifteki istihbarat elde etme kavramının jandarma açısından uygun görmediklerini
muhalefet şerhleri ile belirginleştirmişlerdir. Nitekim kanun koyucu de bu noktayı haklı
görerek TBMM Genel Kurulunda bu yönde verilen önerge ile tekliften bu kavramın
kaldınlmasını desteklemişlerdir. Kanun koyucu bu düzenlenme ile Jandarma teşkilâtının
sorumluluk sahası dışında istihbarat yapma yetkisini engellemiştir.

İçişleri Bakanlığı 18/01/2005 tarihli (B050ÖKM0000011-12/76) tarihli genelgesi ile
her iki güvenlik teşkilâtını sorumluk bölgeleri konusunda uyarmıştır. Suçun önlenmesi ve
suçluların takip edilerek adlî makamların önüne çıkartılması için koordinasyonun önemine
dikkat çekilen genelgede sorumluluk alanlarına ilişkin 5442 sayılı "İller İdaresi Kanunu",
2559 sayılı "Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu", 2803 sayılı "Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu" ve 2692 sayılı "Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu"nun ilgili
maddelerine dikkat çekilmektedir. Genelge ile;

"Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanlan dışında gelişen herhangi bir suç
hakkında bilgiye ulaşması durumunda; elde edilen bilgilerin o yerin sorumlu kolluk amirine
iletileceği ve araştırma, soruşturma ve operasyonun o bölgeden sorumlu kolluk birimi
tarafından yürütüleceği,

Kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanında başlayan bir suçla ilgili olarak diğer bir
kolluk birimi alanında soruşturma, araştırma ve operasyon yürütmesi gerektiği durumlarda
göreve başlamadan önce bölgeden sorumlu kolluk amirine görevin mahiyeti ve süresi
hakkında bilgi vereceği ve müşterek çalışmanın o yerin idarî amirinin izni alınmak suretiyle
yürütüleceği,

Adlî makamlar tarafından verilecek arama kararlannda ise il ve ilçe Cumhuriyet
Başsavcılarının polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri protokollerini esas alacaklan;
güvenlik güçlerinin sorumluluk bölgelerinin ihlaline sebep verecek arama kararlarım talep
edemeyecekleri", bildirilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutam Erhan KUBAT'ın şüpheliler Ali KAYA ve Özcan
İLDENİZ'i Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensuplan hakkında
bilgi elde etmek, istihbarı ve operasvonel faaliyetlerde bulunmak maksadı ile 09.11.2005
günü saat 08:00.den itibaren görevlendirdiği, bu görevlendirme ile ilgili olarak bir gün
öncesinde Hakkâri Dağ ve Komanda Tugayı ile Yüksekova ve Şemdinli İlçe Jandarma
Komutanlıklanna mesajla bilgilendirdijS bu görevlendirmede polis ya da jandarma bölgesi
aynmı yapılmadığı, polis bölgesinde yapılan bu çalışmalar hakkında ilgili mülkî amirlerin ve
polis birimlerinin bilgilendirilmediği, jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat
çalışması yapamayacağı dolayısıyla 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 7
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inci 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetki Kanunu'nun 10, 12 nci Jandarma Teşkilât
Görev ve Yönetmeliği'nin 19, 21, 146. ve 154 üncü, 15.07.1961 tarihli İşbirliği
Yönetmeliği'nin 3. ve 4 üncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığı'nın 13.01.2005 tarihli
genelgesine aykırı hareket ettiği, Terörle mücadelede küresel gelişmeler ve Türkiye'nin
yukarıda belirtilen kendine özgü şartlarını ve şehir yaşamındaki gelişmeleri gözeten kanun
koyucunun hayata geçirdiği 5397 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" un birinci maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na
yurt genelinde istihbarat yapma yetkisi verilirken aynı kanunun ikinci maddesinde Jandarma
Genel Komutanlığına sadece kendi sorumluluk sahasında suçu önleyici amaçlı teknik
istihbarat yapma hakkı ve görevi getirilmiştir. Üstelik alt komisyonlardaki görüşme notlan ve
kanunun şekli itibariyle yorumlandığında kanun koyucunun Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının görev
ve yetkilerin ayn ayn düzenleyerek her iki kurumun kanunlarla belirtilen kendi sorumluluk
sahalarına ve birbirlerinin görevlerine ilişkin müdahalenin önlenmeye çalışıldığı ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada Şemdinli olayları sırasında ilçe merkezinde görevli olduğun öne
süren Jandarma Personelinin üstlerinden emir almış olduklarını öne sürseler dahi emri verenin
kanunlara aykın davrandığı ortaya çıkmaktadır. Yine ilgili genelge gereği polis sorumluluk
bölgesinde sucu önleyici teknik izleme ve dinlemenin yapılmasının adlî makamlardan talep
edilmesinin kanuna aykırı bir durum ortaya çıkarttığı, bu açıklamalarla Hakkâri İl Jandarma
komutanı Albay Erhan KUBAT'ın Hakkâri Dağ Komando Tugayına, Şemdinli İlçe Jandarma
Komutanlığına ve Yüksekova Üçe Jandarma Komutanlığı'na 08/11/2005 tarihinde yazdığı
görevlendirme yazısı güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonun gereklerini yerine
getirmediği görülmüştür. Bu yazı ilgili genelgede belirtilen "Aynı kolluk birimlerinin farklı il
ve ilçelerde birbirlerinin sorumluluk alanlarında çalışma yapmasını gerektiren durumlarda
müşterek hareket edileceği ve mülki amire haber verileceği" hükmünü
karşılamamaktadır.Üstelik görev yazısının mahiyeti icabı genelgenin diğer hükümlerinin
yerine getirilmesi gerektiği zımnen kabul edilmektedir. Yine elde edilen delil ve ifadelerden
mülkî amirin görevin mahiyeti ve şekli hakkında bilgilendirildiğine ilişkin bir sonuç elde
edilememiştir. Hakkâri İl Jandarma komutam Albay Erhan KUBAT'ın sıralı amirleri Hakkâri
Dağ ve Komando Tugay Komutam Erdal ÖZTÜRK ve Van Asayiş Kolordu Komutanı
Selahattin UĞURLU'dur. Askeri hiyerarşinin yapısı gereği ve EMASYA direktifleri
gereğince astın üstten habersizce, onun bilgisi, izni veya emri olmadıkça her hangi bir iş ve
işlem yapamayacağı genel bir kural olduğu düşünülürse hâlen Hakkâri Dağ ve Komando
Tugay Komutanı Erdal ÖZTÜRK ile Van Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan
Selahattin UĞURLU'nun bu tür yasaya aykın olarak yapılan istihbarat çalışmalarından
bilgisinin olmadığı düşünülemez. Yasaya aykırı olarak yapılan istihbarat faaliyetleri ile ilgili
Erhan KUBAT, Erdal ÖZTÜRK ve Selahattin UĞURLU hakkında Görevi Kötüye Kullanmak
suçundan Görevsizlik verileceğinden, soruşturma evrakı Genel Kurmay Başkanlığı Askeri
SavcıhğVna gönderilmek üzere tefrik edilerek Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimiz soruşturma
deflerinin 2006/152 sırasına kaydı yapılmıştır."

f) Komisyonumuzca Bilgisine Başvurulan Kişilerin Değerlendirmeleri

Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER:
"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Genel Müdürüm, jandarmanın

Ankara'nın Çankaya İlçesinde veya Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinde veya Hakkâri'nin şehir
merkezinde istihbarat ve operasyon yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir yetki varsa eğer,
kullanıyorsa bu yetkiyi, oradaki savcıya veya kaymakama veya il emniyet müdürüne bilgi
verme gibi bir sorumluluğu var mı? Bu noktada sizin görüşünüz ve bilginiz nedir?

GÖKHAN AYDINER - Efendim, tabii ki, kolluk güçlerinin görev alanları, genelde
belirlenmiştir. Genelde kırsal kesimde jandarma, kentsel kesimde de polis bu güvenlik
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görevini ifa eder. Yalnız, bazı çalışmalarda, projeli çalışmalarda, savcıların verdikleri raporda
da vardır, bu jandarma da o projeli çalışmayı alır, emniyet de o çalışmayı alır. Bazen, temadi
eden, devam eden bir suç varsa, yani, burada cinayeti işlemiş, işte polis mıntıkasına ya da
polis mıntıkasında işlemiş, jandarma mıntıkasına doğru gidiyor. Orada takip durmaz. Yani,
hemen durmaz, takip de devam edebilir. Yani, uzun süreli istihbarat faaliyetleriyle ilgili
mevzuatımız yeni çıkmıştır biliyorsunuz, orada polis vazife ve salahiyet kanunun Ek 7 nci
maddesi vardır, orada polisin nasıl yapacağı, jandarma teşkilat kanununda jandarmanın
görevini belirlemiştir. Genel hatları itibariyle, jandarma kendi bölgesinde önleyici teknik
istihbaratı yapar. Tabii, olayın yalnız bir başka, herhalde bu teknik dinlemeler bahis mevzuu
etmek istediniz, yalnız, bir de Ceza Muhakemesi Kanununa göre farklı bir boyutu daha vardır.
Biz, önleyici istihbarat çalışmaları yaparız. Savcının emriyle, proje tasdikiyle onlar yapılır.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bu Ali Kaya ve diğer astsubayın Şemdinli
merkezine bir ay içerisinde neredeyse 15 veya 16 defa istihbarat yapmak üzere
görevlendirilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Veya kendi ifadelerinde zaten biz oraya
istihbarat için gelmiştik demelerini nasıl yorumluyorsunuz?

GÖKHAN AYDINER - Ben o konuda bir şey söyleyemem. Şu balomdan
söyleyemem. Zaten bu olay, bütün veçheleriyle birlikte yargı tarafından ele alınmış durumda.
Onun için sonucunu beklemek mecburiyeti vardır. Eğer, bir hataları varsa, yargıda çıkacaktır.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yani, yetkilerini aşmışlar mıdır?
GÖKHAN AYDINER - O konuda bir şey söylemem mümkün değil, bilmiyorum,

çünkü olayın içeriğini bilmiyorum. Nerede yakalanmış, ne yapılmış, savcılıktan mı alınmış,
onları bilemiyorum, var mı, yok mu bilemiyorum. O, mahkemede görülen bir husus, o konuda
söylenecek bir şey yok.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - O zaman, soyut bir şey sorayım, yani, böyle
bir durum olsa, 15-16 sefer bir ay içerisinde bir şehir merkezinde istihbarat yapmış olsa bir
jandarma görevlisi, gerekli makamlara bilgi vermeden. Bu bir yetki aşımı mıdır?

BAŞKAN - Veya emniyete bilgi verildi mi?
GÖKHAN AYDINER - Şimdi, istihbarat aşamalarında birilerine bilgi vermek diye

bir şey olmaz, istihbarat zaten gizli bir faaliyettir. Sadece o işleyişin kendi yasal çerçevesi
içerisinde olup olmadığına...

ENVER YILMAZ (Ordu) - Yetki devri de dahil mi buna?
GÖKHAN AYDINER - Nasü yetki devri yani?
ENVER YILMAZ (Ordu) - Yani, polis mıntıkasına jandarmanın gelmesi kapsamında

düşünülebilir mi?
GÖKHAN AYDINER - Yetki devri, bahis mevzuu değil. Bakın bizde iki türlü, birisi,

ceza kanununa göre, yani, oradaki suç örgütleri ile bazı suç gruplarının çıkarılması için bir
ona göre istihbarat çalışmaları var, teknik takip, izleme vs, bir de kanunun öngördüğü şartlar
dahilinde önleyici istihbarat dediğimiz istihbarat vardır. Burada kanun, kimlerin nereden karar
almak suretiyle ne yapacağını, kimleri izleyeceğini ortaya koymuştur, ona göre yapacaklardır.
Bu hususta da bizim bir şey söylemeye burada o olaylarla ilgili bilgimiz yok. Çünkü, o
yargıca inceleniyor.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yani, hakikaten bugün Çankaya İlçesinde
jandarmanın uzun süreli bir teknik takip yapma yetkisi var mı? Yani, bilelim bunu, biz buna
göre...

GÖKHAN AYDINER - Yani, adli bakımdan yapılan bir proje takibi ise, orada başlar,
burada devam eder.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Adli derken, yani, savcıdan izin mi alınması
gerekir?

GÖKHAN AYDINER - Zaten, hakim kararıyla, savcıyla görüşür, proje sunar,
hakimden karar alarak, teknik takibi yapar.
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Teknik takibin dışında, yani, bir jandarma
istihbarat timi, hiç teknik takip yapmıyor ama, geliyor sokaklarda işte şurada ne var falan,
böyle bir gözlem gibi, bir şey yapma yetkisi var mı?

GÖKHAN AYDINER - Olayı kendiliğinden gözlem gibi, oraya gelmiş gibi mütalaa
ederseniz, onun orası görev alanı değildir. Ama, bir farklı olay boyutuna, devam eden, daha
önce olan bir olayın buradaki hadisenin boyutuna indirgerseniz, mümkün olabilir tabii. Yani,
oradadır ama, burada bağlantısı var, buradadır araştırayım ben bu caniyi, şu adresi verdiler,
burada mıdır, burası nasıl bir yerdir diye araştırır. Biz de araştırırız.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Emniyete bilgi vermez mi o zaman?
GÖKHAN AYDINER - Operasyon değil bu...
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ama, sıcak takibin dışında...
GÖKHAN AYDINER - Ama, biz ayrı devlet değiliz ki. Bakın, güvenlik birimlerinin

yetki alanları bile esas olarak tam değildir. Yani, bir kaza yetkisi gibi bile bölünmemiştir.
Yani, burada ben şimdi, diyorum ki... O zaman Ankara ile istanbul da fark edecektir. Yani,
polis mıntıkası olmadan ayırt edin, e burada birisi var, orada, aman gidelim... Ha gidersiniz
oradan yardım alırsınız, bir an önce yakalayayım diye. Bir olay obuasın yahut da bir olay
oluyorsa, bilsin ki, ben yapıyorum diye oraya bilgi verirsiniz ama, bazen bilgi vermeden de
gider oradan alır o suçluyu yakalar getirişiniz. Yakalaması vardır, tevkifi vardır vs.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Son cümlenizi biraz karıştırdım Sayın Genel
Müdür. Yani, şimdi, Balgat'ta adresi olan bir suçluyu jandarma gelip alabilir mi?..

GÖKHAN AYDINER - Evet, kendi suçlusu, yani, geldi bölgesinde bir cinayet işledi,
bir hırsızlık yaptı, adam da sonra geldi...

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bakın, sıcak takip demiyorum.
GÖKHAN AYDINER - Hayır, cinayet...
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Cinayet 15 gün önce olmuş, tamam, jandarma

da biliyor bir evde saklandığım. Gelip kendisi basabilir mi?
GÖKHAN AYDINER - Tabii, eğer, arama karan gerektiriyorsa, gelir, hakimden

alır...
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bakın, arama karan farklı bir şey...
GÖKHAN AYDINER - Şuradaki adresi ver der, gider alır. Yani, polis de yeri

geldiğinde... O zaman ayrı devletler gibi mütalaa ederiz...
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Yok yok, jandarma, az önce verilen örnekte o eve

hâkim kararını alıp bizzat baskın yapıp alabilir mi?
GÖKHAN AYDINER - Alır, gayet doğal bir şey, alır tabii.
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Bu yeni bir şey mi?
GÖKHAN AYDINER - Hayır, yeni değil. Yani, suçluyu tespit ettim şu evde, gizli,

gidersiniz arama kararım, evde tespit ettim, o da peki git al der...
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Emniyetin bilgisi olur mu işten, bilgi paylaşılır mı?
GÖKHAN AYDINER - Bazen çoğu kere paylaşıyorlar arkadaşlar alanda. Gidiyor,

ben şurada şuraya geldim diyor. Niye: Şimdi, gittiği vakit, eğer sivil grup da gitmişse, silahlı
bir şey olursa, bilemez öbür taraf, sıkıntı yaratır diye. Çoğu kere bu bilgi paylaşımını
yapıyorlar. Bizlerin de zaten çoğu kere talimatları vardır. Böyle bir yere giderken, öbür
taraftaki kollukla irtibat kurun, birbirinizi bilgilendirin diye. O bilgilendirmeyi yaparlar.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Tamam, bu hâkim karan Bu hâkim karan
konusu kararını anladık, hâkim karan olmadan?..

GÖKHAN AYDINER - Hayır, ben, size arama dedim; ama, adam umuma açık bir
yerde ise, kahvede pişti oynuyordur, tutuklaması vardır, yakalaması vardır, duymuştur,
istihbarat almıştır gelmiştir, gelir, alır, yani, bir şey olmaz.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ama, bu yetkileri eğer biz ayırmazsak ondan
sonra...
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GÖKHAN AYDEMER - Efendim, gelip, burada önleyici tedbir almaz; şimdi, bu
ikisini ayıralım. Yani, gelip de burada çok olay oluyor diye devriye dolaşmaz; ama, bir
suçlunun, yakalanması gereken bir kişinin orada olduğunu biliyorsa gider alır onu, polis de
gider o mıntıkada alır, köyde bilmem nedir, gider, o da eğer böyleyse, saptamışsa alır; ama,
çoğu kere giderken birbirlerinize bilgi verin ki, yanlış anlaşılmasın diyoruz. Oraya sivil bir
grup gider, sanki orayı farklı gruplar gidip basmış gibi haber gider, o da yanlışlık olur, o
bakımdan.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yani, bu yetkiler ayrılmadığı sürece, bakın, hep
yetki çatışması yaşıyoruz. Hâlâ şu anda gelen resmî yazılar da dahil bizim ülke genelinde
istihbarat yapma yetkimiz var gibi, efendim, işte, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek
bilmem kaçmcı maddesinden yorumla, kulağı arkadan tutmak suretiyle bir yetki gaspı var
burada; ama, en fazla da bu yetkiye sahip çıkacak Emniyet Genel Müdürlüğü olması lazım.

GÖKHAN AYDINER - Efendim, her iki tarafin da alanları belli. Her iki taraftaki
merciler elbette ki kanunun o hükümlerini uygulayacaktır."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun:
"Efendim şöyle: Bir kere bu yetki konusunu bir açarsam daha iyi anlaşılır.
İstihbarat Daire Başkanlığının, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci

maddesine göre ülke genelinde istihbarat yapma yetkisi vardır. Onun için, benim mıntıka
sınırlamam yoktur, her yerde bu işi yaparım. Ama bir istihbarat operasyonudur. İş yakalama
operasyonuna geldiğinde, o mıntıkadan sorumlu olan kimse onlara bilgi vermek suretiyle
ilgili birimle beraber koordine kurulur...

BAŞKAN - O mıntıkadan sorumlu dediğiniz Jandarma veya emniyet olarak...
SABRİ UZUN - Jandarma da olur, polis de olur efendim.
Oraya yakalama operasyonuna gidilir. Ben şunu hassaten arz ediyorum; istihbarat

operasyonuyla yakalama operasyonunu hiç karıştırmamak lazım. İstihbarat operasyonunu
bizim dairemiz yapar, yakalama operasyonunu ilgili birimlerle yaptırırız, biz orada sadece
müşahit olarak bulunuruz...

5397 sayılı Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, İstanbul
Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı olsa gerek, bir milletvekilimiz, yine, Kastamonu
Milletvekili Sinan Beyler, bu yasa görüşülürken, jandarmaya istihbarat yetkisi verilmesi
hukukî değildir diye muhalefet şerhi koydular, muhalefet açıklaması yaptılar. Bu, zabıtlarda
var efendim, bende de var, dairede, bunun metni var. Veremezsiniz dediler ve vermediler.

BAŞKAN - Hangi aydaydı o?
SABRİ UZUN - 23 Temmuz 2005.
Bu yetkiyi vermediler efendim. Sadece şunu söylediler: Mıntıkanızla sınırlı kalmak

kaydıyla, idarî ve mülkî görevinizle ilgili suç olmadan önce önleyici amaçla bunu
yapabilirsiniz dediler. Burada bir şey geliyor, nereye geliyor, polis mıntıkasına. Polise, bana
böyle bir bilgi geldi deyip, yazılı veya sözlü -ki, esas olan yazılıdır- bu bilgiyi aktarması
gerekir. Oraya gidip, bizzat bu görevi icra etme yetkisi yoktur, bu onayı verme yetkisi de
yoktur, valinin de böyle bir yetkisi yoktur; çünkü, yasa bunu kısıtlamış. Biraz önce örneğini
verdiğim Ankara Valisinin, vali yardımcısından, vali vekilinden alınmış onayı iptal etmesi,
yine, izmir Valisinin de kendisinin onay verdiği şeyi yasayı tetkik edip de iptal etmesi bunun
örneğidir; bunun hukukî altyapısı yok efendim.

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yasaya uygun değildir...
Ş ABRİ UZUN - Evet. Başka bir şey söyleyeceğim efendim.
İlin emniyet ve asayişinden İl İdaresi Kanununa göre vali sorumlu. Peki, vali bunu

kimle icra edecek; polis ve jandarmayla, belki gümrük bölgesinde gümrükçülerle veya
diğer... Peki, vali bu görevi ifa ederken, mahiyetindeki insanların bir kısmının üzerinde tayin
yetkisi yok, terfisine etki etme yetkisi yok, sicil verme yetkisi yok, yani, ben sizin bu görevi
icra etmeniz için bunu yetkili kılıyorum; ama, bunun üzerinde etkili olmanızı elinizden
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alıyorum diyoruz; yasa böyle efendim. Şimdi bu şekilde nasıl olacak; ama, Hakkâri halkı veya
Şemdinli halkı 'Vali istifa" diye bağırıyor, çünkü, yasa, valiye bu emniyet, asayiş yetkisini
veriyor. Burada da tedbir olarak, vali oradan başka bir yere alındı, başka bir valimiz oraya
görevlendirildi. İdare de böyle bir tedbir alıp, halkın nabzını tutmak istedi. Peki, valileri niye
aciz duruma düşürdük biz? Yasayla düşürdük biz valileri böyle aciz duruma. Nasıl bu görevi
yapacak efendim?! Şimdi, bu yetkilendirme, görevlendirmeden, sizin okuduğunuz belgeye
göre, valinin hiç haberi yok, ben mahiyetimdeki adamı filan yere görevlendirdim... Orası bir
mülkiye amirinin mıntıkası efendim. Oranın mülkî amirine, kaymakama, benim bu
personelim bu iş için geldi demesi lazım. Bunu da bir mülkî amir görevlendirmesi lazım.
Bilmiyorum efendim, ben hukukî altyapısını bulamıyorum.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili Astsubay
Ali Kaya, Astsubay Özcan İldeniz, polis sorgu sahasında istihbar! çalışmak üzere ilçeye
geliyorlar. Seferi Yılmaz'in telefon dinlenmeleri sonucu adı geçenin yurtdışında örgüt
tarafından bir paket gönderileceği duyumunu aldıklarım, jandarma görevlilerince ifade
verilmektedir. Jandarma, polis bölgesinde telefon takibi yapabilir mi? İstihbarı bir çalışma
yapabilir mi?

SABRI UZUN - Şimdi efendim, bir kere 23 Temmuz 2005'te çıkan bir kanun var
5397. Bu kanunda jandarmaya mülki ve adlî görevinin önlenmesi için, hatta idarî görevinin,
adlî görev de değil, mülki ve idari görevinde önleyici hizmet yapmak için mıntıka mefhumuna
sadık kalmak kaydıyla istihbarat çalışması yapar diyor. Eğer, bir telefon tesis edildiği yer
veya kullanıldığı yer polis mıntıkasıysa bunu polise devretmek zorunda. Eğer, bunu polise
devretmedi de kendisi takip etti, bu şahsı da yakalamışsa yasadışı delil toplamış olur, o şahıs
suçluysa bile beraatının altyapısını hazırlar, hukukî altyapısı yok bunun, suçluya yarar
yakalaması da. Örnek veriyorum, Seferi Yılmaz'ın şehirdeki telefonunu jandarma dinlemiş ise
Seferi Yılmaz'ı bombayla, silahla yakalasa dahi yetkisiz delil elde ettiği için bu şahsın
beraatının sebebidir bu, olamaz böyle bir şey.

Bakın, bende üç tane karar var, bunları müsaade ederseniz çıkarayım.
BAŞKAN - O dosyadan bir fotokopi alalım.
SABRI UZUN - Bu dosya sabıka dosyası efendim. Ben size ilgili yerlerini vereyim.
Şimdi, Ankara Vali Yardımcısı jandarmaya polis mıntıkasında görev yapması için bir

onay veriyor 30 Ocak 2004. Burada jandarma polis mıntıkasına gelecekmiş, işte fotoğraf, film
çekecekmiş filan. Daha sonra Vali Yahya Gür, vali yardımcısının verdiği bu onayı kaldırıyor,
verdiğiniz onay yasadışı diyor ve bunu kaldırıyor. Aynı konu İzmir'de oldu yakın bir
zamanda. İzmir Valiliğinden jandarma bir talepte bulunuyor 16 Ocak tarihi itibariyle, kısacası
şu: Ben, polis mıntıkasında istihbarat yapacağım, operasyonel faaliyette bulunacağım, araç,
gereç, personelime onay verin diyor. Sayın valimiz buna onay veriyor ayın 16'sında. Aynı
vali konuyu yasal olarak tetkik ediyor, yasal altyapısının olmadığım görünce herhangi bir
operasyon yapılmaksızın 25 Ocak tarihinde ayın 16'sında verdiği onayı kaldırıyor ve iptal
ediyor yasal altyapısı olmadığı için.

Başka bir onay efendim. Söke Sulh Ceza Mahkemesinin karan. Bu, tarihî bir karar.
Bunu veren hâkim Mehmet Öktem şu anda İğdır'ın Aralık İlçesinde sulh ceza hâkimi
Söke'nin. 2004'te bu karan veriyor, diyor ki: Jandarma polis mıntıkasında filan yerde bir kurs
mu ne varmış, işte ben orada aramaya yapacağım diyor, delil, doküman bulacağım diyor.
Diyor ki, Polis Vazife Salahiyet Kanununa ve Jandarma Kanununa göre polisin acze düştüğü
yerde ancak siz bunu yapabilirsiniz. Polisin acze düştüğünü de mülki amirden bir yazı
getirirseniz ben size bu arama kararını veririm diyor. Aksi takdirde, sizin bu talebinizi polis
ifa edecek, tutanağı size iade edecektir diyor. Bir sureti de bana gelecek diyor. Mahkeme de
bu yetkiyi vermiyor.

Başka bir şey, bu çok gülünç bir şey efendim. Türkiye'de herkesin bilmesinde fayda
var bunu. Bir Antalya olayı var efendim. Bunu hepinizin tek tek görmesinde fayda gördüğüm
bir şey. Burada vali kendi kendisine yazı yazıyor efendim, Ankara Valisi.
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"Valilik Makamına Ankara; Yahya Gür, Vali."
Şöyle yazıyor burada: "Aşağıdaki görevliler Emin Ceylan, Jandarma Başçavuşu;

Caner Ancı, Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş." Bunlar ne yapacakmış; bunlar Konya, Afyon,
Denizli, Antalya, Mersin, Hatay İllerinde bir görev ifa edeceklermiş. Bir arabayla
gideceklermiş...

BAŞKAN - Görev belli mi, ne görevi?
SABRI UZUN - Çete oluşturmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve emniyeti

suiistimal suçunu işleyen -şahıs ismi yok- bazı şahıslan takip edeceklermiş. İşte, GSM
telefonlarının detay görüşmeleri çıkarılacak filan diye bir ayrıntı.

Olay şöyle oluyor: Bu iki kişi Antalya il merkezinde -bunu da vereyim ben size,
burada ifadesi var- bir hanımın yanından bir beyi kaçırıyorlar. Kırmızı ışıkta Antalya polis
mıntıkasında, şehir içinde kaçırıyorlar. Kadının ismi de Tülay Özbey. Kadm gidiyor polise
müracaat ediyor, işte benim eşim, sevgilim, neyse, filanca kırmızı ışıkta kaçırıldı, ben burada
kaldım, bana yardım edin diyor. Polis de bu kaçıran aracın plakasını anons ediyor, sonra
bunlar Serik İlçesinde yakalanıyorlar. Diyorlar ki, biz görevliyiz. Görev kâğıdınızı çıkarın
bakalım, siz kimsiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz; diyorlar ki, görev kâğıdı yanımızda
yok, Ankara'dan getirtelim. Ankara'dan istenince bu görev yazısı, alelacele hazırlanınca
valiye kendi kendisine yazı yazdıran bir belge haline geliyor. Yani, bu hanımı da çağırıp
ifadesini alabilirsiniz veya başkası alabilir.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Verdiğim örnekler de ülke genelinde polis istihbaratı
ve jandarma istihbaratı ve MTT arasında yetki kargaşası yaşandığına dair...

SABRI UZUN - İstihbarat değil bu, bunun istihbaratla ilişkisi yok. Bakın, bir şey
söyleyeyim size bir yanlış anlamayı önlemek için. Bir, istihbaratın asla ve asla yakalama
yetkisi yoktur. İki, yakalamayı yapacak olan özel harekât birimidir. Özel harekât birimi
yakalama yaparken ben olaya sadece müşahit olarak bakarım, hiç müdahale edemem, olay
onun uzmanlığıdır ve olay yeri incelemeyi de, Olay Yeri İnceleme ve Bombalama Ekibi
yapar. O zaman, özel harekât da karışamaz ona. Üçüncü aşaması da, adlî aşamadır. O zaman,
özel harekât da istihbarat da hiç karışamaz, yine onlara biz müşahit olarak katılırız. Onun için,
şu yapılan iş bir istihbarat işi değil, benim konuma da hiç girmiyor bu iş.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şimdi, şunu söyleyebilir miyiz; polis istihbaratı ile
jandarma istihbaratı ve MİT arasında yetki kargaşası yaşanıyor mu?

SABRI UZUN - Asla ben böyle bir şey yaşamıyorum. Hiç böyle bir yaşamam yok,
hissetmiyorum bile böyle bir şey.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Ama, Şemdinli'deki olay?..
SABRI UZUN - Şemdinli'deki olay istihbarat olayı değil.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Nereye oturtacağız?
SABRI UZUN - Onu o işin faili olan kişiler oturtacaklar, onun yaptığı işi ben bir yere

oturtamam. Bir şey söyledim, bakın, şimdi, burada Veysel diye birisi geçiyor.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Veysel Ateş.
SABRI UZUN - Benim istihbarat birimlerinde bir tane Veysel bulamazsınız. Bunlar

pratik işlerin adamlarıdır, dağda tetik çekmekten gelen adamdır, istihbaratçılık akıl işidir,
böyle tetik işi değildir. Olmaz bende, yok böyle bir şey. Kaldı ki, eğer buraya operasyonel
amaçlı gidiliyorsa bu ilden özel harekât alınır, bu işin uzmanı olan istihbarat personeli de
bulunur, terörün sorgu personeli de bulunur, madem birisi yakalamaya gidiliyorsa öyle gidilir.
Ben onun adım koyamam şimdi.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Hakkâri bölgesinde jandarma birimleriyle
müştereken istihbarat ve operasyonel çalışma yapıyor musunuz?

SABRI UZUN - Şimdi, biraz önce söylediğim gibi, istihbarat çalışma ülke genelinde
benim görevimdir, müşterektik diye asla ve asla hiçbir şey olamaz; çünkü, biraz önce
söyledim, onların mülki ve idari göreviyle ilgili önleyici görevleri var, istihbarat görevleri
yok. Şunu özellikle açmak istiyorum: İstihbarat görevi bir siyasî polis görevidir. Siyasî polis

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 319 —

görevi siyasî polis tarafından verilir. Polisin adlî, idarî ve siyasî görevi vardır. Jandarmanın
adli, idarî görevi yardır, ama, siyasî görevi yoktur. Olmayan görevi paylaşmak diye bir şey
olamaz. Merhum İnönü'nün bir sözü var efendim. İnönü 1938 senesinde diyor ki: "inkılabın
ve rejimin uyanık muhafızı yalnız ve ancak polis olabilir." Yani, rejim koruması siyasî
polislik görevini başka bir makamın almasını kabul etmiyor. Bu, bir siyaset adamı, aynı
zamanda bir asker kişi.

Aynca, bir şey daha var; zaten yasa benim görevlerimi ayrıştırmış, biz kendi
kendimize görev birleştirip görev çatışması yaratacağız, böyle bir şey olamaz, yok böyle bir
şey.

Aynca, 1947 senesinde çıkarılmış bir kanun var. Bu tür adlî ve idarî görevlilerin
çatışmasını önlemek için çıkarılmış bir kanun. Müsaade ederseniz okuyayım efendim, çok
kısa bir kanun: 11.6.1947 senesinde çıkarılmış. 1 inci madde: "İçişleri merkez kuruluşu 2
müsteşar ve 2 müsteşar yardımcısı ile aşağıdaki yazılı dairelerden oluşur." 2 nci maddede de:
"Müsteşarlardan biri Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı işleri
dışında bulunan bütün bakanlık işleriyle, diğeri de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma
Genel Komutanlığı işlerini Bakanlar adına direktif dairesine Bakan adına idare edebilir ve bu
işlerin sorumlu amir ve denetçileridir" diyor. Bu kanun 1947'de çıkarılmış; ama,
uygulanamamış bu tür adli görevlerdeki çelişkiyi önlemek için. Ancak, merhum Özal
zamanında 1987 yılında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki bu değişiklik yapılmak
suretiyle polise ülke genelinde istihbarat görevi verilmek suretiyle siyasî polis görevi ülke
genelinde polisin görevi yapılmıştır. Bunda da hiçbir tartışma yoktur. Keza, son 23
Temmuzda çıkarılan yasa da bu doğrultudadır.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Ülke genelinde Şemdinli olaylarında olduğu gibi bazı
devlet görevlilerinin karıştığı ve kaos oluşturabilecek faaliyetlere ilişkin dairenize bilgiler
intikal ediyor mu?

SABRİ UZUN - Efendim, intikal ederse Bakana ve Başbakana, Genel Müdürlük
makamına bunlar sunulur, bu konuda da bizim iletişim...

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Yetkili makamlara bunu...
SABRİ UZUN - Hiçbir sorunumuz yok bu konuda.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - İntikal eden bilgiler hakkında bize bilgi verir

misiniz?
SABRİ UZUN - Olay Şemdinli'den çıkıyor başka bir boyuta gidiyor, bu, iyi olmaz

efendim."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkam Sabri UZUN'un.
Komisyonumuza bilgi verirken sunduğu belgelerin değerlendirilmesi:

İzmir b Jandarma Komutanlığının 07.01.2006 tarih ve 1874 sayılı Valilik Makamına
hitaben yazılan onay yazısında;

İzmir İl J.KJığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli ekli listede isimleri yazılı
bulunan personelin belirtilen araçlarla, İzmir İl sınırları dahilinde polis ve jandarma
sorumluluk bölgelerinde uygulama yapılacak bölgede bulunan polis birimlerine bilgi vermek
suretiyle istihbarı çalışma ve operasyon yapabilmesi için toplu olay verilmesini teklif edildiği,
İzmir Valisince de bu teklife 16.01.2006 tarihinde onay verildiği,

İl Jandarma Komutanlığının 18.01.2006 tarih ve 3835 sayılı yazısı ile de İzmir
Emniyet Müdürlüğü'ne anılan Valilik onay yazısı ile birlikte personel isim listesi ve araç
listesinin de gönderildiği,

Vali Oğuz Kaan KOKSAL imzalı İzmir Valiliği'nin 25.01.2006 tarih ve 42 sayılı ve İl
Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına dağıtımı yapılan yazı da ise; 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nunlO. maddesi ile aynı Kanun'un uygulama
Yönetmeliğinin 23. maddesinde; polis ve jandarma birimlerinin görev ve sorumluluk alanları
ile birbirlerinin görev ve sorumluluk alanlarına hangi şartlarda ve ne şekilde girecekleri ve bu
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görev süresinin açıkça belirtildiği, talep edilen onayın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat
faaliyeti yanında operasyonel faaliyeti de kapsadığı, süresiz istenilen bu yetkinin, jandarma
teşkilatının polis sorumluluk bölgesinde sorumlu kolluk amirine görevin mahiyet ve süresinin
belirtilmesi ve her olay için mülki idare amirinden müşterek çalışma için izin isteme
zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek ve emniyet teşkilatı mensuplarının da aynı şekilde
görev anlayışı geliştirmesinin Önünü açabileceği, bu durumun her iki kurum arasında
gereksiz rekabet ortamının doğmasına ve kurumlar arasındaki ikili ilişkiler ile
koordinasyonun yıpranmasına sebebiyet verebileceği değerlendirerek, 16.01.2006 tarihli
toplu onayın iptal edilerek iade edilmesini, çalışmaların daha önceden olduğu gibi İçişleri
Bakanlığının 13.01.2005 tarihli "Kolluk Birimleri Arasında İşbirliği ve Koordinasyon"
konulu emir yazılan doğrultusunda yürütülmesinin istendiği,

Bu yazıya ekli bilgi notunda; Ülke seviyesinde istihbarat yapma yetkisinin Polis ve
Selahiyet Kanunu Ek 7.maddesine göre sadece polise verildiği, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı
Kanunu madde 8 ve 9'da yapılan düzenlemeler ile Polisin, adli, idari ve siyasi polis olarak
üçe ayrıldığı, istihbarat polisliğinin siyasi polis görevinden olduğu, 2803 sayılı Kanun 'da
Jandarmanın mülki görevleri içinde suç önleme görevi verildiği, bu görevlerle ilgili aynı
Kanun 'un Ek-5. maddesinde yapılan düzenlemede ise belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
Jandarmanın sorumluluk alanı ile sınırladığına vurgu yapıldığı incelenmiştir.

Söke Sulh Ceza Mahkemesi'nin 03.01.2004 gün ve 2004/D.iş sayılı emniyet
bölgesinde jandarmanın arama karan talebine ilişkin kararında; 2803 sayılı Kanun'un 10. ve
anılan Kanun'un uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 23.maddesinden bahisle, arama
yapılması talep edilen yerin Söke İlçe Belediye sınırları içinde kaldığı ve buradaki asayiş ve
güvenliğin sağlanmasının ve adli işlem ve emirleri yerine getirme görevinin kural olarak
Emniyet teşkilatına ait olduğunun açık olduğu, burada arama yapılması ve varsa suç
unsurlarının ele geçmesi işleminin yapılması konusunda Emniyet teşkilatının yetersiz
kaldığını veya kalacağını gösteren emare olmadığı gibi bu konuda Jandarma teşkilatının
görev yapması konusunda Mahalli Mülki İdare Amiri tarafindan geçici yetki verildiğine dair
bilgi de bulunmadığı, bu nedenle anılan yerde aramanın Emniyet teşkilatı birimlerince
yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Ankara Valisi Yahya GÜR imzalı Ankara Valiliğinin 09.02.2004 tarih ve 22.18/240
sayılı yazısında; 2803 sayılı Kanun'un 10.ve Yönetmeliğin 23.maddeleri gereğince, ihtiyaç
duyulması ve uygun görülmesi halinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel
istihbarat biriminin polis sorumluluk bölgesinde emniyet birimleri ile koordine kurmak
suretiyle görevlendirilmesinin Valilik oluru ile yapılabileceği, polis bölgesinde meydana
gelen toplumsal olaylarda jandarma sorumluluk bölgesinde jandarma tarafından takip edilen
örgüt, grup ve şahısların tespitine yönelik yapılacak çalışmalara esas olacak bilgi, görüntü ve
fotoğraflann birer suretlerinin koordine kurmak suretiyle talep edilmesi halinde Emniyet
Müdürlüğünden temin edilebileceği, Jandarma sorumluluk bölgesindeki olaylar konusunda da
Emniyet Müdürlüğünün talep etmesi halinde Jandarma makamları kendindeki bilgi, fotoğraf,
bant vs. Emniyet Müdürlüğüne verebileceği belirtilmiştir.

Ankara Valisi Yahya GÜR adımn açıldığı ancak imzasının bulunmadığı İl Jandarma
Komutanbğı'nın Ağustos 2003 tarih ve 1282 sayılı Valilik Makamına hitaplı yazıda;
yürütülmekte olan bir soruşturma gereğince, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde
görevli isimleri yazılı personelin 6 ilde istihbari çalışmalarda bulunmak üzere ilgili
C.Savcılığı ve Güvenlik birimleri ile koordine sağlamak üzere görevlendirildiği ifade
edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkam Sabri UZUN'un, zamanın Ankara
Valisi Yahya GÜR'ün adının açıldığı yukarda değinilen imzasız yazıyı Komisyonumuza bir
belge olarak sunması erik bulunmamış, bu husus gözlerden kaçmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 3 2 1 -

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Ayhan
FALAKALI:

"AYHAN FALAKALI - Biz, İstihbarat Daire Başkanlığı olarak, PVSK Ek 7'ye göre,
bize tanınmış, polise, ülke seviyesinde istihbarat yapma görevi verilmiş ve yetkisi verilmiş.
Bu bağlamda, istihbarat yapıyoruz. Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine yönelik
istihbarat yapıyoruz. Bu elde ettiğimiz istihbarat neticesinde, operasyonel, icracı birimlere,
terörle mücadele şubeleri veyahut da kaçakçılıkla ilgili, organize suç örgütleriyle ilgili
birtakım bilgiler intikal ettiğinde, bunları o birimlerle paylaşıp operasyonların yapılmasını
sağlıyoruz...

İstihbarat birimleri arasında mutlaka koordinasyon olur; yani, bu konuda sıkıntı
olmaz; yani, bu konuda endişeniz olmasın, sıkıntı olmaz. Biz çalışmalarımızı koordineli
olarak yürütürüz; fakat, şöyle bir olay var, bize PVSK'nın verdiği bir yetki var, ek 7'de
verilen bir yetki var. Polis Vazife Salahiyet Kanununun verdiği bir yetki var. Ülke
seviyesinde istihbarat toplarız. Eğer jandarma bölgesiyle ilgili bir elde ettiğimiz bilgi olursa,
onlarla bu bilgiyi paylaşırız. Orada operasyon yapılması için kendilerinden talepte bulunuruz.
Beraber gidilir, müştereken kırsalda bir çalışma veyahut da köyde bir çalışma ise, gidilir o
bölgede operasyon gerçekleştirilir, sonuçlan alınır. Onun dışında, illerde...

Bu geçtiğimiz yıl temmuz ayında Meclisimizden bir kanun çıktı. PVSK eki diye 5397
sayılı bir kanun çıkarıldı. Polisin ve diğer jandarma ve MİT teşkilatının önleyici amaçlarla,
terör faaliyetlerini önleme amacıyla iletişimin takibi, izlenmesi, telefon, teknik takip
manasında, bu konuyla ilgili bilgilerin elde edilmesi için yetki veren bir kanun çıktı, kanunî
düzenleme. Burada, bizim yine ülke genelinde istihbarat yapmamıza daha bir açıklık getirildi.
Aynı zamanda, teknik takip yapmamıza bir şey getirildi. Fakat, bu kanunun 2 nci maddesinde,
şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla, jandarmaya, kendi sorumluluk bölgesine mahsus olmak
kaydıyla önleyici dinleme yetkisi verildi, kendi sorumluluk sahasına mahsus olmak kaydıyla.
Kanunu açıp bakabilirsiniz, 5397 sayılı Kanun, temmuz ayının 23'ünde kanunlaştı. Sayın
Cumhurbaşkanımız onayladı. Bu kanunda bu açıkça belirtiliyor.

BAŞKAN - Peki, PVSK'da veyahut da diğer jandarma görev ve vazifeleri hakkındaki
kanunda ya da onunla ilgili yönetmeliklerde açık ve net bir şekilde, emniyetin görev sahası
şudur, jandarmanın görev sahası şudur; belki de bu ilçenin şuurları itibariyle veyahut da ne
bileyim işte belediyeye dahil olan yerler...

AYHAN FALAKALI - Belediye teşkilatı bulunan yerlerde, evet.
BAŞKAN - ...veya onun mahalleleri emniyete aittir, sair yerler, kırsal bölge de

jandarmaya aittir. Ama, onun dışında şu olabilir mi, şu var mı, onu da en iyi sizin bilmeniz
lazım; doğu ve güneydoğuda olan bu terör örgütlerinin faaliyetleriyle de ilgili olarak belediye
sahasında olsun veyahut da kırsal alanda olsun, mesela, emniyetin hiç kırsal alana gitmediği
diye bir şey oluyor mu gerektiğinde, güce ihtiyaç varsa...

AYHAN FALAKALI - Gidiyoruz, zaten demin Polis Vazife ve Salahiyetleri
Kanununun ek 7'inci maddesin şu yazar: Ülke genelinde istihbarat toplar diyor. Ülke geneli
demek, polis bölgesi, şehir, ilçe, köy, belde ayırımı yapmamış.

BAŞKAN - Tamam, aynı şey jandarma için de vardır, emniyet ve jandarma için değil
mi?

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Hayır, jandarma için sınırlı.
AYHAN FALAKALI - Polis teşkilatı için...
BAŞKAN - Deniliyor bu; peki, jandarma için, asker için...
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Kendisinin görev sahasıdır.
BAŞKAN - Kırsal alan dışındaki yere gidemez mi diyorsunuz ona, net mi yani; ben

mevzuatı öğrenmek istiyorum şimdi.
AYHAN FALAKALI - Şimdi, ben de, 5397 sayılı son çıkan kanunun verdiği yetkiyi

arz ediyorum. 5397 sayılı Kanunda, önleyici dinleme yapma, teknik takip yapma, iletişimin
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takip edilmesi, bütün bu yetkiler jandarma sorumluluk sahasında olmak kaydıyla, şeklinde bir
ifade kullanılmış. Dolayısıyla, orada bir sınırlama var, benim kanundan anladığım bu."

Şemdinli Üçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN;
"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Peki, jandarmanın sizin bu şehrin içerisinde,

sizin hemen dibinizde şu şekilde istihbarat yapma yetkisi var mı?
TACETTİN ASLAN - Şimdi efendim bu konuda ilde tahmin ediyorum şey olması

lazım, bir protokol olması lazım ilde. İl emniyetle jandarmanın nasıl çalışacağına dair ilde bir
protokol olması lazım. Bilmiyorum.

BAŞKAN - Yok mu sizde o protokol.
TACETTİN ASLAN - Yani, bizim Şemdinli İlçesinde vardır protokol.
BAŞKAN - Öyle bir protokol varsa, sizin zaten o protokolü uygulayıcı olduğunuza

göre ezbere de bilmeniz lazım onu. Yani, aramızda şöyle bir protokol var, bu protokole göre
biz şöyle hareket ediyoruz, asker kanadı bu protokole göre şöyle hareket ediyor diye...

TACETTİN ASLAN - Benim onların gelişinden hiç haberim olmuyor ki. Yani, neye
göre nasıl müdahale edeceğim ona efendim ben.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Tamam olmuyor. Yani, siz şimdi emniyet
müdürüsünüz. Emniyet müdürünün yetkilerini bilmesi lazım, kanunu bilmesi lazım. Yani, bu
rahat mı jandarma gelip sizin bölgenizde istihbarat yapıyor veya başka türlü faaliyetlerde
bulunuyor? Yani, böyle bir şey olabilir mi?

BAŞKAN - Yani, o zaman akla şu da geliyor: Yani, istihbarı bir haber aldığınızda
onları ortak değerlendirmiyor musunuz? O şeyde diyorsunuz ki, ben mahkeme karan aldım,
Seferi Yılmaz'a gelecek olan koliyi diyor, hangi şirket kanalıyla gelecekse, mahkeme
kararıyla alacağım, el koyacaktım diyorsunuz.

TACETTİN ASLAN - Doğrudur efendim.
BAŞKAN - Siz öyle hareket ediyorsunuz, öbür taraf da başka türlü hareket ediyor.
TACETTİN ASLAN - Ben yine size söylüyorum...
AHMET ERSİN (İzmir) - İstihbarat bilgilerini sizlerle paylaşmıyorlar mıydı?
TACETTİN ASLAN - O konuda bize gelip bu arkadaşlar ne benim makamıma ne

diğer arkadaşlarımla gidip de Şemdinli'de şöyle olacak, böyle olacak, şöyle bir duyum aldık,
bilgi aldık gibi bir şey söylemezler. Olmadı. Şimdi ben takip edemem ya da şehrin giriş
noktasına...

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Müdürüm yani emniyetle, polisle, jandarma arasında
bir kopukluk mu yar?

TACETTİN ASLAN - Efendim, ben, bilgileri alırlar, eminim kendi kurumlarına iletir
onlar. Oradan, ben az önce de arz ettim, yani, il jandarmadan bilgiler gelir bize zaman zaman,
istihbarat bilgileri gelir. O kurumuna demek ki intikal ettiriyor aldığı bilgileri, kurumuna.
Benimle paylaşmıyor, kurum amirine veriyor, oradan bana geliyor.

AHMET ERSİN (İzmir) - Normal olarak bu astsubaylar Şemdinli'de sizin görevde
olduğunuz ilçede böyle bir istihbarı çalışma yapıyorlarsa ve 16 kez de gelmişlerse, herhalde
bu çalışmaların sonucundan size bilgi vermeleri lazım. Yani, 16 kez gelmiş, çalışma yapmış,
istihbarat yapmış, birtakım raporlar hazırlamış ama size gelmemiş, size verilmemiş!..

TACETTİN ASLAN - Şöyle arz edeyim ben size: İl belki kendi arasında bu bilgileri
paylaşıyordun Yani, il jandarmanın istihbarat birimi, bu arkadaşlar, emniyet istihbarat
birimiyle belki paylaşıyorlardır, ama, bilgi daha taze bir bilgi, belki daha araştırılması gerekir,
çünkü, biz uygulama polisiyiz, biz istihbarat polisi değiliz. Bize intikal ettirilmesi gereken
bilgiler değildir. Öyle de düşünmek lazım. Yani, Hakkâri Emniyet ile Hakkâri Jandarma belki
bu konulan paylaşıyordun

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Müdürüm, sorumun cevabını alamadım
ben. Yani, siz mesela gidiyorsunuz, Hakkâri'nin bir köyünde istihbarat çalışması yapıyor
musunuz veya herhangi bir görev yapıyor musunuz kırsalda? Yani, özel olarak çağrılmadan,
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sizi bir destek kuvveti olarak çağırmadan falan böyle yapıyor musunuz? Yani, böyle göreviniz
var mı?

TACETTİN ASLAN - Hayır efendim.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Peki, Ankara'nın Kızılay'ıyla Şemdinli'nin o

çarşısı arasında hukukî açıdan ne fark var?
TACETTİN ASLAN - Anladım efendim. Şimdi, bu istihbarat birimi, daha ziyade

merkezi Hakkâri'yi bağlıyor.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ya bırak orasını! Şimdi, Ankara'nın

Kızılay'ında var mı, jandarma geziyor mu? Şu anda istihbarat yapıyor mu?
TACETTİN ASLAN - Bunu kim bilebilir ki efendim!
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Peki, kanunî mi bu?
TACETTİN ASLAN - Şimdi, işin kanunî boyutu, polis sorumluluk bölgesinde polis

istihbarat çalışır, jandarma sorumluluk alanında jandarma istihbarat çalışır. Daha sonra bu
bilgiler gerekli ortam ve zamanlarda paylaşılır.

İşte ben de diyorum acaba Hakkâri Jandarma ile Hakkâri Emniyet Müdürlüğü
istihbarat birimleri arasındaki ya da merkez olarak nasıl bakıyorlar bu meseleye, ben onu
bilmiyorum. Yani, belki polis istihbarat da jandarma alanına gidip çalışıyordur. İnanın
haberim yok ondan. Çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama, belki
Hakkâri'de böyle bir paylaşım yapıldı, yani, ondan haberim yok. Ama, ben, şunu söyleyeyim,
mesela ilçe jandarma asla polis bölgesine girip uygulama yapamaz, yapmaz. İlçe jandarma
diyorum, ilçe jandarma polis sorumluluk alanına girip herhangi bir konuda operasyon ya da
uygulama yapmaz. Bana bildirir konuyu, ben yaparım. Kendisi de gözlemci olarak arkadaşlar
gelebilir mi, tabiî, buyursunlar gelsinler.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - İstihbarat da aynı şeyin bir başka birimi...
TACETTİN ASLAN - Doğrudur efendim, ben de diyorum ki işte bu sorunun cevabını

Hakkâri size daha net verebilir. Ben açıkçası yine diyorum, 16 kez gelmişler, 16'sında da
görmedim. Benimle de hiçbir şey paylaşmadılar. Velev ki ben bunların geldiğini gördüm
diyelim, noktama söyledim, asker girerken bana haber etti; benim yaptırımım ne olabilir ya da
adam belki ilçe jandarmaya gidiyorum, komutanımla görüşeceğim dedi, ben nasıl ona şehre
girme diyebilirim?"

Hakkâri Eski Valisi Erdoğan GÜRBÜZ;
"ERDOĞAN GÜRBÜZ - Astsubayların gezmesi, 1 Kasım olaylarından beri orada

astsubaylar, albayın bana verdiği ifade. Olay 9 Kasımda, astsubay orada yok, 1 Kasımdaki
olaylardan sonra, 156 kişinin, bir de dinlemeye alıyorlar bunları, hem yasal dinleme hem de
MiT'in dinlemeleri var. Oradaki, Umut Kitabevinin sahibinin Karayılanla temas ettiği, bunu,
siz çağırdınız zaman, Jandarma İstihbarat Dairesinden çok daha iyisini öğreneceksiniz. Biz
de, bu bilgiler, verilir, yazı varsa imha edilir atılır, çünkü, bizim kayıtta geçmez bunlar. Bana
deseniz ki böyle bir kaydınız var mı, bize sadece, derler ki, şunu okuyun, imha edeceğiz.
Yani, oradaki, demek ki olay, 9 Kasımdan sonra astsubaylara orada değil, 1 Kasımdan
itibaren ve bunu da şundan göreceksiniz, istihbarı elemanları, hepinizin de bildiği gibi, bir
mıntıka geçişinde haber verilir. Diyelim ki, jandarma, benim polisim, çok yakaladık biz,
eroini takip ediyor, kalkıp da, gel de, yazılı olma, hemen bir şeyle, efendim biz şu anda
eroinin peşindeyiz, adam kaçmak üzere. Bu bilgiler, zaman zaman telsizle, telefonla, hatta
bazen şifreli de olur. Yani, bu kanunun tam kestiği gibi, illa şurada yapamaz, burada yapamaz
diye bir olay yok, takip edilen bir olayda, bir bilgi vermek kafi. Hele, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde, bunlar daha hassas bölgeler; çünkü, günde 20 tane olay oluyor, onu arz
ediyorum. Yani, olay 9 Kasımda yapılmış değil, 1 Kasımdan beri bizim orada jandarmamız
araştırma yapıyor.

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sizinle görev icabı, istihbarî bilgiler
açısından falan bir karşılamanız, tanışıklığınız oldu mu?
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ERDOĞAN GÜRBÜZ - Çok teşekkür ederim, bu soruyu sorduğunuz için size
minnettarım.

Her ilde, emniyetin ve jandarmanın istihbaratı olur. Ne kaymakamla ne valiyle ilgisi
olmaz. Komutanlıkta bir birim vardır, istihbarat elemanları olur. Yani, o ilde... Emniyet
müdürlüğü yapan arkadaşımız da var herhalde...

BAŞKAN-Yok...
ERDOĞAN GÜRBÜZ - Olsa, daha iyi bilir. Yani, o rutin iştir. Nasıl ki, Emniyetin ve

jandarmanın birimleri vardır. Oradaki şu memur, bu bilmem ne, o valiyle muhatap olmaz
zaten, valiyle muhatap olan makam, hepinizin bildiği gibi, her gün 11.00'de yapılan asayiş
saati vardır. Emniyet Müdürü, il jandarma alay komutanı olur. Askerlik yaptık hepimiz,
silsileimeratip esastır. Yani, bir astsubay, kendi rütbelerim atlayıp da bir valiye çıkması... Ki,
ben, otuzaltı senelik mülkî idare amiriyim. Kusura bakmayın, kimseyi de almam.

AHMET ERSİN (İzmir) - Şemdinli'deki astsubayların, Şemdinli'de görevli
astsubayların orada bulunduğuna, orada çalışma yaptığım kaymakamların...

ERDOĞAN GÜRBÜZ - Bilmez... O, sadece, il jandarma alay komutanlığında
istihbarat şube müdürü vardır, binbaşı, yarbay da olabilir. Binbaşı, o alt elemanlarım tespit
eder. Sadece... O zaman istihbarat sızar dışarıya, onu demek istiyorum. Yani, kaymakama,
valiye...

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Ben, bir aykırı soru daha soracağım.
ERDOĞAN GÜRBÜZ - Estağfurullah...
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Bazı fesat insanlar, o bölgede böyle

dedikodu çıkarıyorlar. Diyorlar ki, işte, aidat topluyor veya para topluyor örgüt Örgüte para
vereni, vermeyeni örgüt bombalıyor, o tabiî bir şeydir. Ama, para verildiğine dair istihbarat
olur, bunun kanunî delilleri de elde edilemezse, bunu da askerler, yani, bir tarafın güvenlik
güçlerinin sivil uzantıları diyeyim veyahut da resmî olmayan görevlileri; bunları sindirmek
için, bu para vermelerini engellemek için bunların da böyle bir bombalama falan oluyor diye
birtakım dedikodular var ve yine, bu dedikodular çerçevesinde, Şemdinli'de vatandaş ile
örgüt arasında her ne kadar tam bir mutabakat yoksa da, örgüt vatandaşı karşısına almamak
için, demin de dediğiniz gibi aşirete dokunmuyor. Şemdinli çarşısında İSO dükkânı tahrip
edecek, neredeyse şehri alt üst edecek bir patlamayı örgüt yapıp, halkı kendi karşısına almaz.
Bunun içerisinde başka bir bit yeniği var diye söylentiler var. Siz, bu konuda, en yetkili kimse
olarak ne dersiniz?

ERDOĞAN GÜRBÜZ - İstihbarat olarak, mesela, şuna şöyle cevap vermek mümkün:
Bunu çok samimî... Mesela, bir Esat Canan çok daha iyi isimle bilebilir bunu; çünkü, aşiretin
içindedir. Kim örgüte veriyor, kim vermiyor meselesi var ya... Biz, resmî kişi olduğumuz
için, kimse, bizden... Ancak, böyle tanıdığımız bir iki yani ağa, yani, onlar bize ikinci
dereceden haber getirir. Efendim, falancadan şu istenmiş, filancadan... Peki, diyoruz, biz
bunu hemen savcıya... Aman efendim, hemen inkâr eder, açıkta kalırsın diyor. İstihbarat da,
Sayın Başkanım, hepiniz biliyorsunuz: İstihbarat bilgileri de savcı ve hâkim tarafından delil
kabul edilmediği için, biz bunları konuşuyoruz hep. Gel, şunları bir delillendirelim; ama,
diyor ki, başsavcı -haklı- ya şunu ben çağırdığım zaman bunu söyler mi, söylemez. O zaman
diyor bana getirmeyin. Bunlar konuşuluyor kendi aramızda. Biz, orada konuşurken, ayda bir
de malumunuz, genişletilmiş asayiş toplantılarımız var. Yani, buradaki olay bu. Yoksa, siz...
Şimdi, bunlar nasıl oluyor, istihbarat bilgileri, dinlenme var, MİT dinliyor. Şimdi, yasaya göre
hâkimlikten karar almıyor, Ankara'ya bildiriliyor. Yeni uygulamalar tatbik ediliyor. Yani,
alınan bilgiler o şekilde; fakat, mahkemeden karar almadığınız zaman, delil niteliğinde
olmuyor o. Yani, hâkim diyor ki, mahkeme karan..."
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Şemdinü İlçesi Cumhuriyet Savcısı Harun AYIK;
"HARUN AYIK- Onların zaten iki tanesi astsubay. Hakkâri İl Jandarma İstihbaratına

bağlı askerler. İki tane astsubay. Bir tanesinin ismi Veysel Ateş. İtirafçı, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığına bağlı kayıtlı haber elemanı aynı zamanda.

BAŞKAN- O zaman bunların üçü birlikte?..
HARUN AYIK-Evet, üçü birlikte.
AHMET ERSİN (İzmir)- Jandarmanın yaptığı istihbarattan haberiniz var mıydı sizin?
HARUN AYIK- Hayır, yok. Bize herhangi bir bilgi verilmedi bu olayla ilgili olarak

öncesinde.
AHMET ERSİN (İzmir)- Daha önce bilgi verilir miydi? Bu olayda verilmedi. Yoksa,

devamlı mı böyledir?
HARUN AYIK- Valla, benim görev yaptığım süre içerisinde bu patlama meydana

gelinceye kadar hiçbir bilgi verilmedi.",

Hakkâri İl Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"BAŞKAN - Peki istihbarat paylaşımını size soralım. Yani bölgede birtakım olaylar

oluyor, ne bileyim, neticede örgüt bazen üstleniyor, bazen üstlenmiyor vesaire. Asker ve
emniyetin bilgi paylaşımı, istihbarat faaliyetleri nasıl oluyor?

YAŞAR AĞDERE - İstihbarat bilgileri paylaşılıyor, tabiî değerlendiriliyor bilgiler.
Ama, her kurum kendi vermek istediği bilgileri değerlendirir, verir orada. Vermek istemediği
bilgileri de, tabiî ki, vermesini sakıncalı gördüğü bilgileri değerlendirmeyebilir.

AHMET ERSİN (İzmir) - Jandarma polis bölgesinde olanları da bildirmiyor mu o
zaman? Jandarma kırsalda görevli değil mi?

YAŞAR AĞDERE - Evet kırsalda görevli.
AHMET ERSİN (İzmir) - Polis bölgesinde olan istihbarat çalışmalarından bilgi

veriyor mu?
YAŞAR AĞDERE - Yok onunla ilgili... Polis bölgesinde zaten jandarma ve polisin

sorumlulukları ve görev paylaşımıyla ilgili yönetmelik, 1961 yılında çıkmış bir yönetmelik
var, ona göre bir operasyon yapacağı zaman jandarma veya polis, polisten bahsedersek, bir
operasyon yapacağı zaman, eğer operasyon polis bölgesinde başlayıp jandarma bölgesinde
devam ediyorsa, jandarma bölgesine haber verir oradaki jandarmaya, "sizin bölgenizde böyle
bir operasyon yapacağız." Önce mülki amire ve adli amire, ondan sonra da birlikte operasyon
yaparlar.

BAŞKAN - Birlikte mi yaparlar, yoksa polis bölgesinde başlayıp jandarma bölgesine
gittiği için, nasıl olsa bende başladı, bitiş noktası da orası diye takip eder, onlara haber
vermeden girer mi?

YAŞAR AĞDERE - Yok efendim, yani, haber verir, mesela ben yapacağım zaman
jandarma bölgesinde, jandarmaya haber veririm "sizin bölgenizde böyle bir çalışma
yapacağım." İstihbarat çalışmasından bahsetmiyorum yalnız, operasyon. Haber veririm,
jandarmanın bilgisi olur, mülki amire haber veririm, savcıya haber veririm, sonra jandarma
bana şunu sorabilir: "Kuvvetiniz yeterli mi, kuvvet yeterli mi?" Eğer ben yeterli görüyorsam,
"kuvvetimiz yeterli, size gerek yok" derim. Veyahut onlar der ki: "Sizinle beraber biz de
bulunalım, ne yapıyorsunuz görelim" diyebilirler. O andaki duruma bağlı jandarma.

BAŞKAN — Hiç giremezsin diyebilir mi?
YAŞAR AĞDERE - Bu zamana kadar olmadı böyle bir şey.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Tersi oluyor mu? Yani sizin bölgenize

jandarma o şekilde giriyor mu? İstihbarı çalışma yapıyor mu?
YAŞAR AĞDERE - Bizim bölgemizde jandarmanın bu şekilde yaptığı operasyonlar

olmuştur. Ama bize bilgi yermiştir.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sizin kuvvetiniz yeterli değil miydi o zaman?
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YAŞAR AĞDERE - Kendileri yürüttüğü için çalışmayı. Jandarma bölgesinde
başlamıştır. Esasında, eğer sadece bir bilgi alınmışsa, operasyon ilk defa başlayacaksa, o
bilgiler devredilip... Ben mesela polis olarak kendi bölgemde bir şey başlatmamışsam,
jandarmaya bilgileri veririm, jandarma o operasyonu devam ettirir. Başlangıcını da o yapar.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sizin dediğiniz sıcak takip konusu mu
diyorsunuz? Yani sıcak takip ayrı, yoksa bir operasyon yapılacak Şemdinli'nin merkezinde
veya Hakkâri'nin merkezinde istihbarı çalışma yapılacak. Bu konuda yani jandarmanın direkt
yetkisi var mı, hemen girip çıkabilir mi sürekli sizin haberiniz olmadan?

YAŞAR AĞDERE - Jandarma zaten şehir içerisinde konuşlanmış. Binaları orada,
araçları orada.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Oturması ayn. Çekme konuyu farklı bir yere
yahu! Yetkinizi kullanmıyorsunuz ondan sonra sorunlar çıkıyor sayın müdürüm.

YAŞAR AĞDERE - Sayın vekilim, şimdi şöyle: Jandarma istihbarat arabaları da
şehir içerisinde dolaşıyor. Ben jandarmanın istihbarat arabalarına niçin dolaşıyorsunuz, ne
yapıyorsunuz diyemiyorum.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şemdinli'ye on sekiz sefer gelmiş adam bir ay
içerisinde. Senin elemanın görmedi mi onları?

YAŞAR AĞDERE - Görebilir efendim.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sormuyor mu "ne arıyorsun burada" diye.
YAŞAR AĞDERE - Soramıyoruz evet, sormuyoruz.
Ancak bir operasyon yaparsa jandarma, sorarız, deriz ki: "Siz ne yapıyorsunuz burada,

bir operasyon yapıyorsunuz, bizim bilgimiz niye yok" deriz; ama, istihbarat bilgisini, ben,
istihbarat yapıp yapmadığım bilemem ki jandarmanın. İstihbarat gizli yapılır zaten.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yetkinizi kullanmazsanız ondan sonra gelir
başkası sizin yetkinizi kullanır, böyle de olaylar çıkar ondan sonra.

YAŞAR AĞDERE — Jandarmanın zaten efendim sivil araçları şehir içerisinde
dolaşıyor. Hakkâri merkezde de dolaşır, ilçelerde de dolaşır. Biz her aracına soramayız ki
görevli misiniz, değil misiniz; niye dolaşıyorsunuz diye.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Sayın vekilimin sorduğu o değil. Elbette ki
dolaşacak, sivil de gezecek, resmî kıyafetle de gezecek; ama, istihbarı bir çalışma yapmak
açısından, bu çalışmada sizinle bilgi paylaşımı yapıyor mu? Siz yapıyor diyorsunuz. Nedir bu
bilgi paylaşımı, örneğin 9 Kasımdaki Umut Kitabevine böyle bir paket geleceği bilgisi var,
istihbarı çalışma var. Bu paylaşıldı mı sizinle?

YAŞAR AĞDERE - Bununla ilgili bizim böyle bir paylaşımımız olmadı. Yani
olaydan önce olmadı. Olaydan sonra bize jandarmadan bir bilgi geldi "buraya bir paket
gelecekti" falan şeklinde.

BAŞKAN - Olaydan sonra?..
YAŞAR AĞDERE - Evet, olaydan sonra.
ENVER YILMAZ (Ordu) - Sizin jandarma bölgesinde bu türlü bir operasyonunuz

veya organizeniz oluyor mu?
YAŞAR AĞDERE - Bizim, jandarma bölgesinde olmuştur, evet. Uyuşturucuyla ilgili

operasyonlarımız jandarma bölgesinde olmuştur. Jandarmaya bilgi veririz, deriz ki: "Biz filan
köyde şu şahsı alacağız. Jandarma kuvveti istiyoruz veya istemiyoruz" deriz. O zamanki
duruma bağlı. Birlikte yaptığımız operasyonlar olmuştur. Tahkikatı biz yürütmüşüzdür.
Neticede onunla ilgili evrakları düzenleyip savcılığa biz vermişizdir, eğer bizde başladıysa.
Bu tür olaylar oldu evet.

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz: Bu son
Umut Kitabevinin bombalanması olayında, jandarma orada birtakım istihbaratlar aldığını ve
bir paket geleceğini düşündüğü için orada bulunduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Bunun
normal, mutat işleyiş dışında olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü size hiçbir bilgi
verilmemiş, olaydan sonra bilgi verilmesi sizin mutat işleyişinizin dışında mı gözüküyor?
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YAŞAR AĞDERE - İstihbarat çalışmasıyla ilgili olarak orada nasıl bir çalışma
yapacak; bilemiyorum ben. İstihbarat çalışmasını açık bir şekilde herhalde yapmayacak, gizli
bir çalışmadır istihbarat çalışması. Onu bize söylemeyebilir. Ama keşke söyleseydi. Birlikte
biz de yardımcı olacağımız bir şey varsa yardımcı olurduk kendilerine." •

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Sayın müdürüm, şimdi biz burada istihbaratın en
önemli elemanlarını dinledik. Bir bölge başkanını dinledik, Şemdinli Emniyet Müdürünü
dinledik, Emniyet Genel Müdürünü dinledik, Emniyet İstihbarat Daire Başkanını dinledik ve
sizi dinledik. Hepiniz, Seferi Yılmaz'ın bizim takibimizde olan bir kişi olmadığını
söylüyorsunuz. Ama, bize gelen yazılarda, Ayhan Beyin de belirttiği gibi, bu iki astsubay,
jandarma istihbaratında görevli iki astsubay on sekiz kere sadece Şemdinli'de
görevlendirilmişler. Patlama ... görevli oldukları şeyler. Belli ki bununla ilgili size gelen
yazıda da öyle anlaşılıyor. Şimdi bu kadar önemli bir şeyi siz her ay ilde güvenlik toplantısı
yapıyorsunuz Vali Beyin başkanlığında, Jandarma da geliyor, siz varsınız, gerektiğinde ilçe
yetkilileri geliyor. Böyle bir konu geçmiyor mu? Yani, bu kadar önemli bir adam bu herhalde,
kendisine dışarıdan bomba gelecek, öyle söyleniliyor. Doğru mu değil mi bilemiyoruz. Öyle
bir şeyi sizinle nasıl paylaşmıyorlar yani?

YAŞAR AĞDERE - Paylaşmadılar efendim. Seferi Yılmaz'la ilgili konuda
paylaşmadılar.

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Başka bir şey olsa, kaçakçılık olsa,
uyuşturucuyla ilgili bir şey olsa, yahut bir başka operasyon olsa da hakikaten paylaşmıyorlar
mı? Bize sizin aylık raporlar geldi, orda bir sürü şey paylaşılmış.

YAŞAR AĞDERE - Evet efendim, doğru. Biz onlara gönderdik.
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Bir sürü şey paylaşılmış. Şimdi ben

hatırlamıyorum; ama, gördüğüm, jandarma da paylaşmış, siz de paylaşmışsınız, MİT bilgi
vermiş, orada 80 kilo civarında en son patlayıcı yakalanmış. Yani istihbarı bilgi, şimdi
baktığınız zaman, MiT'in, polisin herhalde istihbarı çalışması bence dünya standartlarına
ulaşmış Türkiye'de de, bayağı bir üst düzeye ulaşmış. Jandarmanın orada, iki tane astsubayın
yapacağı biri istihbarı çalışma sizinkinin kalitesinde olabilir mi yani, emniyetin ve MiT'in
yaptığı bir çalışma kalitesinde olabilir mi? Bunu muhakkak sizinle paylaşmaları gerekiyordu
yani. Buradaki paylaşılmamış olması, sonradan size bildirilmiş olması mutat bir uygulama
gibi görünmüyor bize.

YAŞAR AĞDERE — Evet. Bunu paylaşmadılar yani. Bu Seferi Yılmaz'la ilgili
konuyu paylaşmadılar."

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ:

"AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şimdi benim aklıma gelen, bu istihbarat
konusunda bütün dinlediklerimize sorduğumuzda, yasal sınırlan iyi çizilmemiş mi, yoksa
istihbarat paylaşımında, bUgi paylaşımında pratikte birtakım zorluklar mı var?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Yasal sınırlan 5397 sayılı Kanunla bu Avrupa Birliği
sürecinde zaten tam olarak çizilmiş; yani, zaten daha önceden polise verilen PVSK'da ek 7
nci maddede "polis ülke genelinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur" şeklindeki ibare, 5397
sayılı Kanunla, 23 Temmuz 2005'te yürürlüğe giren kanunla bu sınırlan iyice belirlenerek
çizilmiş. Yani, polise ülke genelinde istihbarat yapma, dinleme yapabilme, iletişim
kayıtlarının tespiti, kayda alınması, sinyal bilgilerinin alınmasıyla ilgili bunun sınırlan iyicene
çizilmiş. Jandarmayı da önleyici anlamda mülkî idare amirlerinin vermiş olduğu emirlere göre
çalışma yapması, askeri görevleri, idari görevleri çizilmiş, yasayla çizilmiş, Esasen bir
kargaşa yok. Yani bizim oradaki jandarma görevlileriyle olsun ya da MİT görevlileriyle olsun
herhangi bir sorunumuz yok bu anlamda.

BAŞKAN - Başka soru arkadaşlar?.:
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ali Kaya ve diğer astsubay Şemdinli'ye bir
ayda neredeyse on sekiz sefer girip çıkıyor, oralarda çalışma yapıyor. Sizin bundan niye
haberiniz olmuyor?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Gittiklerini biliyoruz. Orada çalışma yaptıklarını
biliyoruz. Biz de gidiyoruz Şemdinli'ye, zaman zaman gidiyoruz. Ben de ekip gönderiyorum.
Yalnız, biz onlan takip edemeyiz. Yani, onların işte ne yaptığını... Çünkü bizim istihbarat
prensiplerinde çalıştırdığımız bir eleman, eğer... Çünkü o bölgede çok var. Mesela, elemanın
teki, yani bizim haber elemanı olarak faydalandığımız haber elemanları, bizden çıkar,
emniyetten çıkar MİT'e gider, MiT'ten çıkar, jandarmaya gider. Biz diyoruz ki, eğer başka bir
kurumla görüşüyorsan, hepse devleti temsil eden kuruluşlar, başka bir kurumla da
görüşüyorsan bizimle irtibatınızı kesin. Zaten biz onu kendi çalışmalarımızdan da
anlayabiliyoruz. Yani, kiminle görüştüğünü ya da ne bileyim, çünkü ufak yer olduğu için
bunlar çabuk görülüp duyulabiliyor. Biz hemen irtibatımızı kesiyoruz, karşı tararı da
uyarıyoruz.

MİT'e de giderse, haberiniz olsun, bu eleman sizinse sahip çıkın, çalışın, yani uyarın
kendisini, yani emniyete gelmesin. Çünkü o zaman iki başlılık oluyor ya da her kurumdan
faydalanma yoluna gidiyor bu tür elemanlar. Çünkü o bölgede biliyorsunuz, kaçakçılık
olayları da olduğu için, bir bakıma bizleri orada bir savunma gücü olarak ya da bir üs olarak
kullanmak istiyorlar, bir atlama taşı olarak kullanmak istiyor o bölgedeki elemanlar, yani
bizim haber elemanları, eleman dediğimiz kaynaklar. O yüzden, biz onlara son derece dikkat
ediyoruz; ama, onların o bölgeye gittiklerini biliyoruz. Yani, mesela köylere falan, işte orada
özellikle Altınsu Köyü var, özellikle bayağı örgüt mensuplarının yoğun olarak bulunduğu yer,
bir de Hakkâri'nin yapısı gereği, kırsalla şehir sanki iç içe girmiş gibi, yani o kadar yalan ki,
yani oradaki unsurları takip etmek, bir arada tutabilmek ya da devamlı kontrol altına
alabilmek bir bakıma zorlaştırıyor işimizi. Ama, yine biz bu şahısların faaliyetlerini elimizden
geldiğince, eleman kaynağıyla ya da almış olduğumuz yasal dinlemelerle, hâkim kararıyla
aldığımız dinlemelerle elimizden geldiğince takip ediyoruz Sayın Başkanım.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - "Bazen birbirine geçiyor" dediniz. Yani, şimdi
bu şehirlerin sınırlan, daha önce belirli sınırlan, belki 1930'da çizilmiştir Hakkâri'nin, ama
şehir daha sonra büyümüş. Şimdi, şehrin büyümesiyle birlikte, aslında sizin yetkiniz artmıyor,
belki fiilen artması gerekir; ama, yasal bir sınır var, önceden bir mahalle kırsal bir bölge ilan
edilmiş, jandarma bölgesi, şehirle bütünleştiği halde siz oraya bakamıyorsunuz. Yani bunu mu
demek istiyorsunuz?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Biz bakıyoruz. Bizim bakamadığımız yer yok. Yani,
ülke genelinde biz istihbarat yapma yetkisiyle donatılmışız. Zaten öyle bir şey, yardım istesek
biz jandarmadan, bu, kanuna da aykınlık teşkil eder. Yani ülke genelinde bizi istihbarat
yetkisi veriliyor, bu yetkimizi, biz, bize verilen yetkiyi, bir başka kurumdan yardım
istemekle...

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Veya tersini söyleyelim. O zaman o, aslında
fiilen şehir; ama, kanunen kırsal gözüken yerlerde jandarma şu anda görev yapması sizi
sıkıntıya sokuyor mu?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Hayır, herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmuyor bizi.
Yani, istihbarî anlamda zaten bu 5397 sayılı Kanunla istihbarî yetkisi yok diye biliyorum ben.
Yani, önleyici anlamda çalışması var. Dinleme yapabilir, o bölgede, ama elde ettiği o dinleme
sonucu, sonuca vardığı bilgileri bize vermek zorunda, yani bizimle paylaşmak zorunda ki,
şehir merkezinde diyelim ki bir adamı tespit etti, bir faaliyeti var, onu bize bildirmek zorunda.
Yani, zaman zaman bildirdiği oluyor bunları, işte haber notlarıyla ya da zaman zaman yapılan
toplantılar sonucunda bu bize ulaşıyor zaman zaman.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Bu dinleme kırsala yönelikse, yine size aktarılıyor mu?
HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Şöyle: Kırsala yönelik bilgilerde işte genelde örgüt

mensuplarının kod isimleri vardır, atıyorum "Polat kod, Hüseyin kod, Ahmet kod" gibi. "Şu
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bölgede faaliyet gösterdiği** şeklinde bu tür bilgiler zaman zaman geliyor bize. Yani şu
bölgede Botan -örgüt onu Botan olara adlandırılıyor- Hakkari merkezi " Botan bölgesinde
örgüt mensupları şu faaliyet içerisindedirler" ya da "şu bölgede şu kadar örgüt mensubu
bulunmaktadır" şeklinde zaman zaman bu tür bilgiler geliyor.

AHMET ERSİN (İzmir) - 16 Ekimde bu Umut Kitabeviyle ilgili deniliyor ki, "156'ya
gelen bir ihban değerlendirdik." Yani 156'ya gelen bir ihban değerlendirmek çok da ciddiye
alınacak bir istihbarat bilgisi değil. Çünkü yüzlerce ihbar gelir. Öyle bile olsa, şimdi, 16
Ekimde bu çalışma başlamış, 16 Kasımda size bilgi veriliyor. Peki 9 Kasımdaki bu olayla
ilgili, dediniz ki: "Bize elde ettiği bilgileri verir." Peki, bunu niye haber vermedi size, sizce?
Madem aldığı bilgileri sizlerle paylaşıyor idi ise, bu olayı niçin paylaşmadı sizle? Yani nasıl
çalışma bu?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Esasen bu sorunun muhatabı hani... Ben sadece bu
konuyla ilgili yorum da yapsam, yanlış olur, kendilerine sormak lazım. Yarın kendileri
gelecekler, onlara bu soru tevcih edilebilir. Bunu niçin bize bildirmedikleri onların sorunu.
Yani bize bildirmediler neticede. Neticede bizim Seferi Yılmaz'la ilgili bir çalışmamız da
yoktu zaten.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Ama her hafta, her ay koordinasyon toplantıları
yapıyorsunuz. Buralarda sizin bakın bir yetkiniz var, siz bu yetkinizi eğer ciddî manada
kullanmazsanız, sizin sahanızda başkaları at oynatır. Siz sormuyor musunuz, arkadaş, siz her
gün bizim evde görüyoruz, ne işiniz var demiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz oralarda?
Sormuyor musunuz bu sorulan?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Sayın Vekilim, ben 5 Eylülde Hakkâri'ye gittiğimde, bir
defa bir toplantıya katıldım. Daha önceki yardımcıma sordum, başkomiser arkadaşıma
sordum, bu toplantıların esasen çok da sık yapılmadığını söyledi. Ama, 2006 yılından itibaren
biz, her hafta toplanıyoruz. 2006 yılından itibaren her hafta Cuma günleri toplanıyoruz ve her
hafta birimizin ev sahipliğinde. Bir hafta MiT'te, bir hafta tugay istihbaratta, bir hafta
jandarma istihbaratta, bir hafta emniyet istihbaratta ev sahipliği yaparak dönüşümlü olarak
toplanıyoruz.

Benim de dikkatimi çekmişti. Etranmdaki illere telefon açtım, özellikle Sımak'a
telefon açtım. Sizin nasıl koordinasyon ya da birbirinizle irtibatınız ya da paylaşım nasıl filan
gibisinden. Onlar işte, böyle düzenli olarak toplandıklarını söyledi. Benim dikkatimi çekmişti
bu toplanmama olayı. Yalnız şöyle bir olay gelişti: 14 Kasımda, yani Umut Kitabevinde
patlama 9 Kasımda olduktan beş gün sonra, benim makamıma iki tane jandarma astsubay
geldi. Bu jandarma astsubaylarımız bana, benimle görüşmek istediklerini söylediler, nöbetçi
memura, benimle görüşmek istediklerini söylediler. Nöbetçi memur bana bunu iletti. Ben de
tabiî, buyursunlar, odama geçsinler, geliyorum dedim. Bu iki başçavuşumuz geldi, ellerinde
bir tutanak defteri vardı. Bunun, benim tarafımdan imzalanmasını söylediler. Ben nedir diye
baktığımda, bu defterin bir tutanak defteri olduğunu gördüm. Ben jandarmada bir defa
toplantıya katılmıştım, yani oraya geldiğim iki ay boyunca bir defa katıldım. Önceki
yardımcım da hemen hemen hiç katılmadığını söyledi. Yani böyle görüşüyoruz da, düzenli bir
toplantının yapılmadığım söyledi. Ben tutanak defterini inceledim. Dedim ki: Bu alman
kararlar 1 Kasımda alınmış. 1 Kasımdaki bir tutanak bana imzalattırılmak istendi. Yani
patlamanın olduğu gün bir toplantı yapılmış.

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT;
"BAŞKAN - Şimdi, Şemdinli'de meydana gelen olayda, sizin sık sık vurguladığınız,

işte, orası emniyet bölgesidir, bir de bunu jandarma bölgesidir diye bir kesin çizgiyle
ayırıyorsunuz ya, şeyde de bir görevlendirme var, biz görevlendirdik diyorsunuz. Yani, Ali
Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş. Peki, buradaki kesin çizgiler ne, bunu nasıl
gönderiyorsunuz? Emniyet bölgesi olduğu halde, oraya nasıl gidiyorlar? Bunu nasıl izah
edeceğiz?
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ERHAN KUBAT - Şimdi, Sayın Başkanım, Jandarma Genel Komutanlığının
istihbarat yetkisini, jandarma, kendi 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci ve Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun da ek 7 nci maddesi zannediyorum, buradan alıyoruz ve bunlar,
Bakanlar Kurulunun oluruyla olan yönetmelikte de, birçok maddesinde, 44,47, 51 gibi, yani,
şimdi, dokümanımı açayım, isterseniz arz edeyim, bunları yazılı olarak size de bildirmiştik.
Buna göre, bizim, tüm yurt sathında istihbarat yapma yetkimiz var. İstihbaratla operasyonu
ayırmak lazım. İstihbarat personelinin hiçbiri operasyon yapmaz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Tüm yurt sathı deyince, kırsal ve şehri kastediyoruz.
ERHAN KUBAT - Ben şimdi önleyici olarak, benim bölgemde, olayı önleyici

istihbaratı yapmakla sorumluyum. Bir telefon dinlemesi almışım, bir telefon tespit etmişim.
Bu şahıs, Ali Kısıkyol. Ali Kısıkyol nerede, Şemdinli'nin güneyindeki Kuzey Irak'ta. Telefon
kimin üzerine kayıtlı, bakıyorsunuz ki, efendim, bilmem nerede, Ukraynalı bir kadın,
İstanbul'da bilmem ne oteli. Hangisi jandarma sorumluluk bölgesi, hangisi polis sorumluluk
bölgesi, bu çizgiyi çizelim istihbaratta. Şahsın telefonunun alındığı yer mi polis sorumluluk
alanı olacak; yoksa, şahsın oturduğu yer mi; yoksa, şahsın konuştuğu yer mi istihbarat alanı?
İstihbarat alanında bir çizgi çizemezsiniz. Şu anda polis telefon dinliyorsa, şayet şu anda
jandarma bölgesine geçti, istihbaratını topladı, polis bölgesine geçti; işte bitti. Yani, istihbarat
açıdan bir sorumluluk alanı çizmek mümkün değil Sayın Başkanım; ama, operasyona
alanında çizgilerimiz çok nettir, sorumluluk alanları vardır. Eğer operasyon aşamasına
gelindiğinde, istihbarat birimlerinin hiçbiri operasyon yapmaz. O zaman, artık, iş cumhuriyet
savcılarına gider. Kendisi buraya gelmeden üç gün önce... Şu anda bile yüz tane örneği
vardır, polis ile jandarmanın şu anda, birlikte, müşterek bölgede operasyon yapma...
Operasyon açısından girip yaptığımız an, o zaman, mülkî amire haber verip, ilgili kolluk
amirinden almamız lazım. Benim bölgemde, 87 kilo eroin yakaladı polis, istihbaratını yaptı;
komutanım, biz böyle böyle şey yapacağız. Buyurun... Girdi, bizim Yeniköprü Karakolunun
önünde 87 kiloyu aldı, cumhuriyet savasına haber verdik, biz de operasyona imza attık ve
olayı bitirdik. Mesela, üç gün önce ben gelmeden, bir köyümüzde, bir cinayetle ilgili dinleme
yaptık. Savcı bey dedi ki, jandarma bölgesine gelecek. Hay hay, derhal verdik kuvveti,
beraber gittik. Yine, mesela, tarihini hatırlayamayacağım, bir C-4, A-4 patlayıcının
istihbaratını aldı, ben birlik verdim, oraya operasyonel birlik girmek zorunda; çünkü, ana üs
bölgesi PKK'nın. Girdik ve 5 kilo şey aldık. Yani, operasyon bölgesi ile istihbarat bölgesi
arasında farklar var.

BAŞKAN - O zaman, istihbarat bölgesi olarak, emniyet ve jandarma, ülke genelinin
tamammda istihbar! faaliyette bulunabilir, operasyon aşamasına geldiği zaman, hangi bölgede
operasyon yapılacak ise işbirliğiyle operasyon yapılır.

ERHAN KUBAT- Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Yasal düzenleme de böyle diyorsunuz.
ERHAN KUBAT - Evet.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yani, şu anda jandarma, Çankaya'da istihbarat

çalışması yapabilir mi?
ERHAN KUBAT - Şimdi, Çankaya'da istihbarat çalışmasını yapması için, bölgesinde

bir şeyi olması lazım. Mesela, bir kaynaktan gidecek. Ben Ali Kısıkyol'u dinliyorum. Ali
Kısıkyol kimle muhatap; Çankaya'daki sununla muhatap. Ona da istihbaratını yapar.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Fotoğraf çeker, bilgileri toplar ve saire değil
mi?

ERHAN KUBAT - Tabiî. Ben operasyon yapacağım. Operasyon yapmak için... Ben
şimdi dinleme kararını almışım, suç unsuru olup olmadığını, gidip bir polise söylemem ben,
size söyleyemem, başkasına söyleyemem. Tek nüsha çoğaltunm, onu da sadece cumhuriyet
savcısına alınm. Cumhuriyet savcısına götürürüm, sayın savcım, bununla ilgili suç unsuru var
mıdır; vardır. İlgili kolluk yeri neresidir, polis bölgesidir. Operasyon yapın. Bize de
yaptırabilir, kendisi de yaptırabilir, müşterek de yapılabilir.
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Şimdi, ben dinliyordum, bir anda, dedim ki, eyvah, polis bölgesinde bir şahıs çıktı
telefona. Buyurun, siz dinleyin. Ben açıklama yetkim yok ki o kanuna göre. Veremem ki o
dinlemeyi, teknik dinlemeyi veremem ki polise. Suç unsuru olup olmadığını değerlendirecek,
yine savcımızdır.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yeni bir kanun çıktı temmuz ayında, o konuyla
ilgili ne diyorsunuz; yani, yeni bir yetkilendirme çıktı.

ERHAN KUBAT - Yeni yetkilendirmeden bilgim yok. Oradaki "kendi bölgesi"
sözünü söylüyorsunuz değil mi? Ben, kendi bölgemde olayı önleyici her türlü istihbaratı
yaparım. Hele hele teknik dinlemem varsa, ben, onun çizgisini, biraz önce belirttiğim gibi,
çizemem ki. Çizemem; yani, şahıs, onu dinlediğim kişinin de jandarma bölgesinden
alınmıştır, jandarma bölgesine gider. Yani, istihbaratta bir sınır yoktur.

BAŞKAN - Şimdi, ben acaba yanlış mı hatırlıyorum; teknik dinlemeyle ilgili, son
çıkan kanunda, jandarmanın kendi bölgesinde, emniyetin ise ülke genelinde istihbar!
faaliyette bulunur gibi bir şey mi geldi?

ERHAN KUBAT - Sayın Başkan, kendi sorumluluk bölgesi diye yazıyor kanunda;
ancak, size çizdiğim çizgiyi bir daha arz ediyorum. Bakın, dinlediğiniz telefon şahsa ait değil,
başka, Moldavyalı, şahsın oturduğu yer Kuzey Irak. Kuzey Irak'ta kim sorumlu. Yani,
istihbarat çizgisini bu şekilde sorumluluk alanını çizmek çok zor.

BAŞKAN - Yani, yasada bir eksiklik mi var?
ERHAN KUBAT - Eksiklik yok.
BAŞKAN - Şükrü Bey...
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Şimdi, yasa önümde, teklifi veren benim. Şimdi,

buradaki maksat, telefon dinlemek ayn bir olay, istihbarat yapmak ayn bir olay. İstihbarat
telefonla da yapılabilir, telsizle de yapılabilir, fizikî takiple de yapılabilir, her şeyle
yapılabilir; ama, telefon dinlemesi, buradaki bütün amaç telefon dinlemeleriyle ilgili. Polisin
ne şekilde telefon dinleneceğini, bu kanunun 1 inci maddesinde belirttik, ülke çapında.
Jandarmanın da ne şekilde telefon dinleyebileceğini belirttik. Telefonu sadece kendi
sorumluluk bölgesinde dinleyebilir şeklinde. Yani, ülke çapında telefon dinlemesine giremez.
Telefon dinlemesi yaparken de, mutlaka savcılıktan, hakimden karar alacaklar yasaya göre.
Eğer işin aciliyetine binaen, jandarma genel komutanından veyahut da bu işe bakan istihbarat
daire başkanının... 24 saat içinde de ilgili amire bunu ibraz etmek zorunda; hakim uygun
görüyorsa, karar verecek, uygun görmüyorsa kararı kaldıracak, on gün içinde de bu dinleme
belgeleri yok edilecek. Telefon dinlemesiyle istihbarat biraz farklı bir olay. Orada, özür
dilerim, arkadaşlarımız yanlış şey yapabilir, onu takdirlerinize sunayım dedim.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şimdi, komutanım, Seferi Yılmaz'a ait polis
sorumluluk sahasında ikamet eden ve faaliyetlerini Şemdinli İlçe Merkezinde yürüten bir kişi
olmasına rağmen Seferi Yılmaz, jandarma sorumluluk sahanızda bulunmayan bir kişi
hakkında telefonla dinleme faaliyetinde bulundunuz. S397 sayılı kanun size bu yetkiyi
veriyor. 5397 sayılı Kanun Ue jandarma, istihbarat üretme amacıyla değil de, suçlan önleme
noktasında, sadece kendi sorumluluk sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla, önleyici dinleme
yapma yetkisi vermiştir. Bu durumda, yapmış olduğunuz kanunsuz uygulamayla, suç işlemiş
gözükmüyor musunuz?

ERHAN KUBAT - Görüşümü söyledim; böyle bir kanunsuz uygulamamız yok Mesut
Bey." demiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Sefer
RESULOĞLU;

"...Müşterek olarak çalıştığımız emniyet ve istihbarat birimleriyle ortak çalışmalar
yapıyoruz. Biz de tabii ki, 5271 sayılı CMUK ve 5397 sayılı Bazı Kanunların Değişikliğine
Dair Kanunlar gereğince dinlemelerimiz, tespitlerimiz var. Bu dinlemelerimizle ilgili örgütün
yaptığına dair çok delilli konuşmalarla üstlenen dinlemelerimiz var. Bunlar tabii ki,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 332 —

Cumhuriyet savcılığı veya ağır ceza reisimizden, mahkemeden aldığımız kaynaklar olduğu
için bunları bir nüsha şeklinde sadece ilgili cumhuriyet savcılığımıza iletiyoruz. Dolayısıyla
benim burada bunlarla ilgili bir belge vermem mümkün değil. Bunlar ilgili Van Cumhuriyet
Başsavcılığından alınabilir. Ancak, ben size biraz sonra bunlarla ilgili açık kaynak olduğu için
telsiz dinlemelerini arz etmek istiyorum. Yine örgütün kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar
olduğu için bunları arz etmek istiyorum. Diğer dinlemeler belirttiğim gibi komisyonunuz
tarafından istendiğinde muhakkak ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından bunlar
verilebilecektir. Zaten iddianame hazırlama aşamasında olanlar var. Mahkeme safahatı olanlar
var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor....

BAŞKAN - Peki, aranızdaki koordine, emniyet, MİT, istihbar! bilgileri
değerlendirme, ondan sonra da operasyona döndürme. Mesela, siz ne kadar bir istihbarî bilgi
verdiniz, diğer kurumlarla paylaştınız?

SEFER RESULÖGLU - Efendim, bunları diğer kurumlarla paylaştığımızda, biz,
haber kayıt bildirim formu şekline dönüştürürüz, olgunlaşmış bilgiyi, istihbarat halini almış
bilgiyi, MİT, emniyet, bağlı bulunduğumuz üst komutanlık veya ilgili ilçe jandarma
komutanlığına yayınlıyoruz. Şu an için hatırlayabileceğim kadarıyla 50 civarında en az haber
bildirim formu çekmişizdir bu şekilde.

AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, Şemdinli'deki o kitapevinin bombalanmasıyla ilgili,
Seferi Yılmaz'ı ne zaman başladınız izlemeye?

AHMET ERSİN (İzmir) - Seferi Yılmaz'la ilgili olarak; 1 Ağustosta göreve
başladığımı arz ettim biraz önce, S Ağustos günü Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığının
önünde bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın olduğu gecenin sabahında biz Şemdinli'ye
hareket ettik. Şemdinli'ye gittiğimizde orada biz üç, dört gün kaldık. Ben, istihbarat ekibimle
birlikte, il jandarma komutanımız da oradaydı, diğer yetkililer de oradalardı. Herkes kendi
görev sahasında arastana yapıyordu, biz de kendimizce araştırma yaptık, elemanlarımızla
görüştük, haber vermek isteyen kişilerle görüştük, bu konuyla ilgili bilgisi olan, ihbarda
bulunan kişilerle görüştük. Elde ettiğimiz bilgiler neticesinde, biz, Seferi Yılmaz'la ilgili
olarak 22 Ağustos tarihinde -yanlış hatırlamıyorsam eğer- Van Ağır Ceza Mahkemesinden
karar almak suretiyle teknik takibe başladık. O zamandan beri Seferi Yılmaz'la ilgili
takibimiz devam ediyor. AHMET ERSİN (İzmir) - İlin asayişinden kim sorumlu; vali. Her
ay, valiyle güvenlik toplantısı yapılıyor. Şimdi, siz, 22 Ağustostan itibaren bu şahsı takip
altına almışsınız, takip ediyorsunuz, sizin yaptığınız takipten valilin haberi yok, kaymakamın
haberi yok, Şemdinli emniyet müdürünün haberi yok, MiT'in haberi yok; yani, sizden başka
hiç kimsenin bu şahsın takip edildiğinden haberi yok.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Bu istihbari çalışmanın gerekçesi nedir, onu sormak
lazım.

AHMET ERSİN (İzmir) - Nitekim, emniyet de bizde bu şahsın kaydı yok diye
söyledi, MİT de bizde kaydı yok dedi.

Şimdi, siz kendi başınıza bir takip yapıyorsunuz, bir ihbar üzerine takip yapıyorsunuz
ve bu takibi sadece siz biliyorsunuz. Ne ilin valisine bilgi veriyorsunuz ne ilçenin
kaymakamına ne ilçenin emniyet müdürüne ne ilin emniyet müdürüne ne ilin cumhuriyet
savasına; nasıl bir şeydir bu?

SEFER RESULOGLU — Şimdi, yapmış olduğumuz takip bizim, savcı da aradan
çıkarak... En son çıkan 5397 sayılı Yasayla, istihbari amaçlı teknik takip yapıyoruz efendim.
Bundan savcının da bilgisi yok. Direkt, biz, mahkemeyle yazışıp mahkemeden alıyoruz bu
karan.

AHMET ERSİN (İzmir) - Karar aldıktan sonraki süreci soruyorum.
SEFER RESULOGLU - Karar aldıktan sonra bu işin olgunlaşması gerekiyor. Biz ham

bir bilgiyi ortaya attığımız zaman bunun nereye varacağını veya ne kadar çok ...
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Hangi kanunla dediniz?
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SEFER RESULOĞLU - 5397 sayılı Kanunla 2803'e eklenen ek 5 inci madde
efendim.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Şu mu; okuyayım isterseniz: " Ek Madde 5.-
Jandarma bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken,
önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 tarih
ve şu sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun ... " devam etmiş. Bu kanundan mı
bahsediyorsunuz?

SEFER RESULOĞLU - Evet
AHMET ERSİN (İzmir) - Sizin görev alanınız şehir merkezi mi? Kırsal değil mi?
SEFER RESULOĞLU - Şimdi, Sayın Milletvekilim, özür dileyerek şöyle bir şey

sormak istiyorum: Bu sorumluluk alanını neye göre belirleyeceğiz biz? Kullanılan telefonun
kimin adına kayıtlı olduğu ve bu şahsın ikametgahına göre mi; kullanılan telefonun
kullanıldığı yere göre mi; kullanılan telefonu kullanan şahsın ikametine göre mi; neye göre
belirleyeceğiz, bu açık değil. Onu, biz, şu şekilde.

AHMET ERSİN (İzmir) - Bakın, burada, şahıs,.Şemdinli'de oturuyor, Şemdinli'de
işyeri var, kitapevi var. Yani, sizin, kırsalda takip ediyordum; ama, Şemdinli'ye kadar
izlemek durumunda kaldım diye bir sorununuz yok. Adam orada, Şemdinli merkezde, polis
bölgesinde. Siz polis bölgesinde olan bir şahsı -ihbar da muhtemelen polis bölgesindedir-
kendi başınıza takip ediyorsunuz ve kimsenin haberi yok.

SEFER RESULOĞLU - Hayır efendim, kimsenin haberi yok değil. Biz kendi
başımıza yapmıyoruz bu işi, mahkemeden almış olduğumuz karar doğrultusunda yapıyoruz.

AHMET ERSİN (İzmir) - Tamam canım, ona bir şey demiyoruz.
SEFER RESULOĞLU - Bunu yaparken, efendim, ben özür dileyerek lafımı

tamamlamak istiyorum; sorumluluk alanı olarak bizim algılamamız, kendi sorumluluk
alanımızda meydana gelebilecek suçlan dikkate alarak takip ediyoruz. Biz, emniyet
bölgesinde meydana gelebilecek bir olayla ilgili olarak takip etmiyoruz. Bu şahsın irtibatını
tespit etmişiz örgüt mensuplarıyla ve bunu takip ediyoruz.

Şimdi, yine şunu sormak istiyorum: Takip ettiğimiz örgüt mensubu Kuzey Irak
hudutlarında görüşüyor. Arazi yapısı itibariyle, bizim bölgemizdeki baz istasyonundan
istifade ederek, bizim telefonumuzu kullanıyor ve bunu takip ediyorum ben. Bunu kiminle
paylaşacağım efendim, Irak Cumhuriyetiyle mi? Yani, öyle düşünürsek eğer, ikamet edildiği
yer, kullanıldığı yer olarak. Ben bunu takip ediyorum.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Son dediğinizi anlayamadık, bir daha izah eder
misiniz, Irak diye biten cümle var ya.

SEFER RESULOĞLU - Örnek veriyorum. Bir örgüt mensubu, telefonunu takip
ediyorum ben, teknik imkanlarımızla. Bu telefonu kullandığı yer, Kuzay Irak, Berinize Köyü
dediğimiz bir bölgede; fakat, arazi yapısı nedeniyle, bizim Derecik Kasabamızda bir baz
istasyonu var, tek baz istasyonu o bölgede, ondan istifade ederek kullanıyor, konuşuyor.

BAŞKAN - Kiminle konuşuyor, Seferi Yılmaz'la mı?
SEFER RESULOĞLU - Seferi Yılmaz'la konuşuyor, Şemdinli'deki diğer milislerle

konuşuyor, Yüksekova'dakilerle konuşuyor, Van'dakilerle konuşuyor. Bu şahıs, orada, çok
özür diliyorum, gümrük görevlisi gibi çalışıyor, kaçakçılardan sürekli para talep ediyor. Bu
şahsı ben takip ediyorum. Bunun konuştuğu yer ülke hudutlarının dışında, kullandığı telefon
kendi şahsı adına kayıtlı değil. Şimdi, bu telefonları tespit ediyoruz efendim, çıkıyor telefon,
Moldova uyruklu bir bayanın üzerine kayıtlı ve bu bayan, adres olarak İstanbul'da Park Oteli
vermiş telefonu alırken. Bunun takibini kim yapacak efendim?

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Polis yapacak, kim yapacak.
SEFER RESULOĞLU - İstanbul polisi mi yapacak, Şemdinli polisi mi?
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Onu sen polise devret de, kim yaparsa yapsın

ya-
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SEFER RESULOĞLU - Ama efendim, benim bölgemde kullanılıyor bu telefon ve
benim bölgemle ilgili terörün faaliyetlerine yönelik bilgi alıyorum ben.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Burada, şimdi, Seferi Yılmaz aranıyor ve Seferi
Yılmaz polis noktasında, polisin görev sahası içerisinde. Ali Kaya, Özcan İldeniz, Veysel
Ateş oraya gidiyor. Orada istihbari çalışma sonucu, bir paket gelecek. Oraya gidildiği zaman
emniyetin niye haberi olmuyor? Emniyetin bilgisi olmadan, yani, özellikle bir talimat mı
verildi emniyete haber verilmesin diye?

SEFER RESULOĞLU - Hayır, asla öyle bir talimat verilmez.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Peki, niye, emniyetle bu istihbari bilgi paylaşılmadı?

Bir paket gelecek diye gidiliyor.
SEFER RESULOĞLU - O güne kadar toplanan bilgiler, elde edilen bilgiler, daha

önce, gidip hazırladıkları krokiler, yanlarında diğer şahıslarla ilgili olan bilgilerle beraber, o
gün gitme maksatları zaten, toplamış oldukları bilgileri ilçe cumhuriyet savcısına arz edip,
cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hareket etmek. Bizim istihbarat şube olarak,
kesinlikle operasyon görevimiz yoktur efendim. Biz sadece bilgi toplarız, ilgili yerlere iletiriz.
Bu bilgileri değerlendirecek olan makamlar karan verir, ona göre uygularlar. O gün gitme
maksatları o zaten.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - 5397 size istihbarat üretme amacıyla yetki vermiyor.
Sadece ne veriliyor size, kendi sahanızla sorumlu olmak kaydıyla, önleyici dinleme yapma
yetkisi verilmiştir. Yani, siz, orada, 5397'yi yorumlarken faklı yorumluyorsunuz.

SEFER RESULOĞLU - İstihbarat yetkimiz zaten sadece 5397'den değil efendim,
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu ve müteakiben çıkarılan Bakanlar Kurulu onayıyla çıkan yönetmelik,
Kaçakçılık Kanunu; bunların tamamından bilgi toplama yetkimiz ve istihbarat yetkimiz
doğmaktadır.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Ben şunu sormak istiyorum: Şimdi, vatandaşı dinlemeye
aldınız. Van Ağır Cezadan mahkeme karan aldık dediniz. Kaç ay teknik takip yapıyorsunuz?

SEFER RESULOĞLU - Bunun sının üç ay efendim.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - İkinci üç ay kullandınız mı?
SEFER RESULOĞLU - Bu üç ay bittiğinde tekrar devam etmemiz gerekiyorsa

devam ediyoruz.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Devam ettiniz mi, onu soruyorum?
SEFER RESULOĞLU - Üç ay dolmadan bu olaylar oldu zannediyorum.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Peki, bu üç ay zarfında, yani, teknik de birtakım

konuşmalar geçti. Bu aldığınız bilgileri, az evvel milletvekillerini sordu, emniyete
bildirmediniz, vahye bildirmediniz, şuraya bildirmedihiz, buraya bildirmediniz. Dinleme
kararım aldığınız mahkemeye bildirmeniz gerekiyordu. Bildirdiniz mi bunlara?

SEFER RESULOĞLU - Dinleme kararını aldığımız mahkemeye değil de efendim, o
gün, arkadaşlanmızın Şemdinli'ye maksatlan, elde ettikleri bilgileri Şemdinli Cumhuriyet
Savcısıyla paylaşmak, oraya bildirmek maksadıyla gidiyorlar.

BAŞKAN - Bildirmişler mi peki?
SEFER RESULOĞLU - Ona fırsatlan olmadan bu patlama olayı meydana geliyor ve

başlarına bu olay jgeliyor.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Benim sorduğum şu: Yani, bu dinleme esnasında, Van

Ağır Cezadan aldığınız yetkiye istinaden teknik takip yapıyorsunuz. Aradan iki ay geçti, üç ay
geçti, yani, iki aydan fazla bir zaman geçiyor. Bu arada çeşitli konuşmalar var. Önemli
gördüğünüz konulan karşı tarafa aktardınız mı, Van Ağır Cezaya veyahut da ikinci kez
uzatabilmek için şu şu şu dokümanlar elimize geçti, biz bunu dinlemeye devam ediyoruz
şeklinde bilgi verdiniz mi Van Ağıra?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 3 3 5 -

SEFER RESULOĞLU - O telefonla ilgili hayır efendim. Ama, başka telefonlar için,
gerekiyorsa eğer, o şekilde bilgi verip uzatma talebinde bulunuyoruz. Üç aylık sûre
geçmediği için ikinci bir talebimiz olmadı.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - 22 Kasımda bitiyor o üç aylık süre.
BAŞKAN - Peki, o Van Ağız Ceza Mahkemesine müracaat eden görevli kim? Yani,

izin alma yetkisi kimin, kim talep etti onu?
SEFER RESULOĞLU - İl Jandarma Komutanlığı olarak biz talep ediyoruz efendim.
BAŞKAN - Yani, bizzat sizin isminiz mi var?
SEFER RESULOĞLU - Hayır efendim, biz hazırlıyoruz, il jandarma komutanına

onaylatıp...
BAŞKAN - En azından birinin imzası olması lazım.
SEFER RESULOĞLU - Evet, il jandarma komutanımızın imzası var efendim.
BAŞKAN - İl jandarma alay komutanınızın imzası var, onu şey ettiniz.
SEFER RESULOĞLU - Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim, il merkez jandarma

komutanı da olabilir.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - İl merkez ayrı. İl merkez, merkezdeki karakol

komutanlığı.
BAŞKAN - O da olabilir diyorsunuz.
SEFER RESULOĞLU - Evet.
BAŞKAN - Emin değilsiniz."
Demişlerdir.

g) Komisyonumuzun Jandarma ve Polisin İstihbarat Yapma Görev ve Yetkisi
Konusunda Vardığı Sonuçlar

Komisyonumuza aktarılan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 2803 sayılı
Kanun'da Jandarmaya açıkça istihbarat görev ve yetkisi tanıyan bir hüküm ver almadığı.
Jandarma'mn bu görev ve yetkiyi 2559 sayılı Kanun ile Jandarma Teşkilatı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğİ'nden aldığı. Jandarmanın istihbarat görev ve yetkisi tartışmasız
bulunduğu, öyle ki. kendisine suç ve suçlu ile mücadele, suçu önleme, kamu düzeni ve
güvenliğini sağlama görevi verilen bir kolluğa, istihbarat yetkisi verilmemesi isin tabiatına
uygun düşmediği, ancak, jandarmanın istihbarat görev ve yetkisinin sınırlan, polis bölgesinde
istihbarat yapabilmesinin şartlan gibi konularda duraksama ve tereddütler bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığının bu konudaki görüşü şöyle özetlenebilir; Jandarma,
aynen polis gibi istihbarat hizmetlerini gerekli koordinasyon ve işbirliği yapmak suretiyle
ülke seviyesinde yürütmekle görevli ve yetkilidir. Bu kuralın tek istisnası. 5397 sayılı
Kanun'la getirilen, sadece kendi sorumluluk alanında. Kanun'da belirtilen suçların
islenmesinin önlenmesi amacıyla, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit
edebilmesi, dinlevebilmesi. sinyal bilgileri değerlendirebilmesi, kayda alabilmesidir. önleyici
nitelikli iletişimin tespiti dışında adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenmesinde kural, suc
hangi kolluk biriminin sorumluluk alanında gerçekleşmiş ise, onun soruşturma işlemlerini
yürütmesidir. Ancak. Cumhuriyet Savcısının, bu durumun aksini her zaman emredebilme
yetkisi bulunmaktadır.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığının bu görüşü ile Jandarma Genel
Komutanlığı'nın yukarda değinilen ve TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na gönderilen
"Jandarmanın kendi faaliyet alam ve de bu faaliyetlerle sınırlı kalmak amacıyla istihbarat
birimleri oluşturulduğu, yetkilerinin Jandarmanın görev sahaları ile sınırlı olup istihbarat
toplamaktan ibaret olduğu" şeklinde yazıda yer alan görüşle çelişmektedir. Her ne kadar söz
konusu yazının 1997 yılında yazıldığı bir vaka ise de, o tarihten bu güne değin Jandarmanın
istihbarat görev ve yetkisi konusunda, Jandarmaya önleyici dinleme imkanı tanıyan 5397
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sayılı Kanun dışında yeni bir düzenleme yapılmış değildir. Belirtilen Kanun da, Jandarma'ya
sadece kendi sorumluluk alanında görev yüklemektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşü ise kısaca şöyledir, 2559 savıh Kanunun Ek
7.maddesinde Polise, ülke seviyesinde istihbarat varana görev ve yetkisi tanıvan hükmü,
polisin. 3201 savıh Emnivet Teşkilat Kanunu'nun 8. ve 9.maddelerinde düzenlenen "Devletin
umumi emniyetine taalluk eden isler" olarak tanımlanan sivasi polislik görevi nedeniyle
vazedilmiştir. Ovsa Jandarmanın sadece mülki, askeri, adli görevi bulunmaktadır. Kendisine
sivasi görev tevcih edilmemiştir. Dolayısıyla 2559 savıh Kanun'un Ek 7.maddesinden
istifadeyle ülke seviyesinde istihbarat hismeti yürütemez. Jandarmanın istihbarat görev ve
yetkisi kendi sorumluluk bölgesi ile mukayyettir.

Jandarmanın istihbarat görev ve yetkisinin, 2803 sayılı Kanun'un 25/b fıkrasında
"2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanun'unun bu Kanun'a aykırı hükümleri Jandarma
Teşkilaü için uygulanmaz" şeklindeki hükmü ve bu hükümden, 2559 sayılı Kanun'un 2803
sayılı aykırı olmayan hükümlerin ise Jandarma teşkilatına uygulanabileceği, 2559 sayılı
Kanun'da geçen polis tabirinin jandarmayı da kapsadığı gibi gerekçelerle ülke seviyesinde
yürütüleceği şeklindeki görüş kabul edilemez. 2803 sayılı Kanun'un 2559 sayılı Kanun'a
atıfta bulunmasının esprisini; Jandarmaya; 2803 sayılı Kanun'da düzenlenmeyen, ancak 2559
sayılı Kanun'da düzenlenen ve polise verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluk bölgesinde
de kullanılabilmesine cevaz verilmesi olarak anlamak gerekir. Kanun'un açıkça tanımadığı bir
yetkiyi üstlenmek, tesis edilen iş ve işlemleri hukuken geçeriz kılabilecektir. Üstelik, 2803
sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde, Jandarmanın, ülke düzeyinde istihbarat
yapmasına izin veren bir hüküm de yer almamaktadır. Polisin ise, Kanunlarda belirtilen
amaçlarla ülke seviyesinde istihbarat yapma görev ve yetkisi ise vazıh bulunmaktadır.

Bir an için Jandarmanın ülke seviyesinde istihbarat toplama görevi kabul edilse bile,
bundan, jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde her hangi bir şarta tabi olmadan, istediği
zaman, istediği şekilde bu hizmeti yürütebileceği sonucunu çıkarmak mümkün
görülmemektedir. Ülke seviyesinde istihbarat yapabilmek yetkisine sahip olmak demek,
polisin veya jandarmanın birbirlerinin sorumluluk alanlarında bu hizmetleri ifası sırasında
gerek birbirleri ile gerekse mülki makamlarla işbirliği ve koordinasyona gerek bulunmadığı
anlamına gelmez. Aksine anılan güvenlik güçlerinin birbirlerinin sorumluluk alanlarında
istihbarat hizmeti de dahil suçun işlenmesini önleyici, emniyet ve asayişi temine matuf
faaliyetleri yürütmelerinin usul ve esasları mevzuatımızda belirlenmiş durumdadır.

Buna göre;
1- Önleyici dinleme, teknik takip v.b. yetki veren 2803 sayılı Kanun'un Ek-5. maddesi

dışında Jandarma'ya açıkça istihbarat toplama görev ve yetkisi verilmemiştir.

2- Jandarma bu yetkisini 2559 sayılı Kanun'un ek 7. maddesi ile Jandarma Teşkilatı
Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nden almaktadır.

3- Polise, siyasi polislik görevinden dolayı ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde
bulunma görev ve yetkisi yükleyen 2559 sayılı Kanun'un ek 7. maddesinden istifadeyle bu
nevi görevi bulunmayan Jandarma'nın da ülke genelinde istihbarat toplama görev ve yetkisi
sonucu çıkarılamaz. Jandarma'nın bu yetkisi, kendi faaliyet alanı ile sınırlıdır. Jandarma,
gerekli görüldüğünde suçların önlenmesi amacıyla, mülki görevi gereği olarak istihbarat
toplama faaliyetini, mülki amirin izni ve ilgili güvenlik kuvvetleri ile işbirliği ve
koordinasyon sağlanmak şartı ile polis bölgesinde de yapabilmesi mümkün bulunmaktadır.

4- Bir an için Jandarmanın da ülke düzeyinde istihbarat yapma görev ve yetkisi kabul
edilse bile polis ve jandarmanın birbirlerinin sorumluluk alanlarında diğer emnivet asavis
hizmetlerinin ifasında olduğu gibi sınırlı ve süreli olarak istihbarat görevinin ifâsında da
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mahallin mülki idare amirinden izin alacakları, kolluk amirlerinin böyle bir izni vermeye
mezun olmadıkları, İl Jandarma Komutanlarının İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görevli
personeli ancak, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında istihbarat faaliyetlerinde
bulunmak maksadıyla görevlendirebileceği, birden fazla İl'i ilgilendiren hallerde iznin,
İçişleri Bakanı, İllerde Valilerin ve ilçelerde Kaymakamların yetkisi cümlesinden olduğu,
istihbarat hizmetlerinin icrasında mülki amirden izni alınmamasına yönelik istisnai bir
düzenlemenin de bulunmadığı, bir diğerinin sorumluluk alanında görevlendirilen kolluğun
ilgili kolluk ile işbirliği ve koordinasyonu sağlayacakları, zira ülke düzeyinde istihbarat
toplama görev ve yetkisi ihtilafsız bulunan polisin, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri
Yönetmeliği'nin 154. maddesi; Jandarmanın sorumluluk alanında, polis tarafından;
siyasi emniyetle ilgili ya da emniyet ve asayişle ilgili haber toplama faaliyetlerinde;
Jandarma'mn bu görevlilere gerekli yardımı yapacağı, buna karşlık polisin yapacağı
çalışmalardan ve edindiği bilgilerden, Jandarmaya bilgi vereceği öngörürken,
Jandarmanın, polis bölgesinde yapacağı haber toplama faaliyetinden ise polise bilgi
vermeyeceğini ileri sürmek hukuken kabul göremez.

5- 5397 sayılı Kanun ile Jandarma'ya, Kanun'da belirtilen suçların önlenmesi için,
diğer istihbarat hizmetlerinde olduğu gibi yine kendi sorumluluk alanında, telekomünikasyon
yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilme, dinleyebilme, sinyal bilgileri değerlendirebilme,
kayda alabilme yetkisi tevdi edilmiştir. Kanun koyucu bu düzenlemede de Jandarma'ya
açıkça ülke düzeyinde istihbarat yapma yetkisi vermekten sakınmış, kendi sorumluluk
alanında istihbarat toplama yetkisi tanımakla yetinmiştir. Polise bu Kanun çerçevesinde
yapacağı istihbarat için 2559 sayılı Kanun'da olduğu gibi yine sorumluluk alanı sınırlaması
getirmemiştir.

6-5397 sayılı Kanun'un Jandarma sorumluluk alanında nasıl uygulanacağı açık
değildir. İletişimin tespitine v.b konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya görüşmeyi vaptıfo
yerin mi yoksa faaliyetinin gerçekleştirildiği yerin mi esas alınacağı, kendi sorumluluk
alanında gerçekleşmesi muhtemel suçların önlenmesi amacıyla polis bölgesinde ikamet
eden, faaliyette bulunan, mukim olan kişilerin iletişiminin dinlenip dinlenemeyeceği, bu
durumlarda, Jandarmaca ifa edilmekte olan iletişimin dinlenmesi faaliyetinin polise
devredilmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı konusu aydınlatılmaya muhtaçtır. Belirtilen
hallerde, Jandarma kendi sorumluluk alanından taşarak istihbarat faaliyetinde bulunabilecek,
zorunlu olarak kendi sorumluluk alanı dışından kaynaklanan ancak, kendi bölgesine sirayet
edebilecek suçların önlenmesi amacıyla bölgesi dışında da istihbarat yapması gereği ileri
sürülebilecektir. Jandarma'ya usulünce verilmiş bir mahkeme karan gereğince önleme
dinlemesi kapsamında bulunan kişinin ikametinin ve iletişim kaydının Jandarma bölgesinde
bulunduğu farzedildiğinde, bu kişinin jandarma alanından polis sorumluluk alanına pek çok
kez girip çıkması halinde iletişimin dinlenmesi, teknik takip v.b konularda bu yetkinin nasıl
kullanılacağına, Jandarma'mn mahkeme kararına rağmen bu görevini polise devretmek
zorunda olup olmadığına cevap bulunmalıdır.

Bu nedenle, 5397 sayılı Kanun gereğince, Jandarma'nın belirtilen suçların önlenmesi
amacıyla kendi sorumluluk alanında iletişimin tespiti v.b konularındaki görev ve yetkisini
nasıl kullanacağını yönünde diğer güvenlik güçleri ile ortaya çıkabilecek olası olumsuzlukları
önlemek, tesis edilen işlemlerin, elde edilen delillerin hukuka aykırı olmasının önüne geçmek
bakımından, 5397 sayılı Kanun'un 2.maddesi ile 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa eklenen 5 .maddede öngörülen iletişimin
dinlenmesinin 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci
maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülmesi, 5271 sayılı
Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemelerin de bu merkez üzerinden
yapılması yani tüm iletişimin dinlenme iş ve işlemleri tek merkez tarafından icra edilmesi
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şeklindeki uygulama yürürlüğe girene kadar bütün bu hususlarda mevzuat düzenlemesi
yapılması gereği acık bulunmaktadır.

7- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 nci maddesi kapsamında yapılan
adli nitelikli iletişimin tespiti ve dinlenme ile Jandarma mevzuatınca öngörülen diğer adli
istihbarat faaliyetleri için esas olanın, suç hangi kolluk biriminin sorumluluk alanında
gerçekleşmiş ise, onun soruşturma işlemlerini yürütmesidir. Ancak, Cumhuriyet Savasının,
bu durumun aksini emredebilme yetkisi bulunmaktadır.

8- Umut Kitapevi adlı işyeri sahibi Seferi YILMAZ isimli şahsın Şemdinli İlçesinde
terör örgütüyle irtibatlı olarak faaliyetine devam ettiği bilgisinin alınması üzerine kendisinin
kullandığı GSM telefon hattı için Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 5397 sayılı Kanun'un 2.
maddesi uyarınca 22.08.2005 gün ve 2005/257 müt. Sayılı karan ile iletişimin dinlenmesi
karan alındığı,

Bu kapsamda, Seferi YILMAZ'ın adresine gönderileceği öğrenilen ve patlayıcı
madde olabileceği değerlendirilen söz konusu paket hakkında bilgi elde edebilmek
maksadıyla, Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile Veysel Ateş isimli haber elemanından oluşan bir
istihbarat ekibinin, 07 KASIM 2005 tarihinde İl Jandarma Komutanının yazılı izniyle
Şemdinli ilçesinde görevlendirildiği,

Görevli ekip tarafından, Şemdinli ilçesinde Seferi YILMAZ'ın evi, işyeri ve
bağlantılarına ilişkin bilgiler toplanarak paketin gelebileceği yerlerin krokisi çizildiği ve
dosyalandığı, belirtilmektedir.

Söz konusu ekibin, müteakiben 09 KASIM 2005 tarihinde hangi amaçla
görevlendirildikleri konusunda Jandarma birimlerinin açıklamaları vazıh değildir. Sövle
kk

Jandarma Genel Komutanlığınca Komisyonumuza gönderilen 21.12.2005 tarih ve
2030-1-05/Asvs.D.Ter.Olv.S.B6F.Ks.(410942) sayılı yazıda : Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in,
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Üçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde
Cumhuriyet Savcılığına dosya üzerinden bilgi vermek ve uygun görüldüğü takdirde
şahısların yakalanmasını sağlamak maksadıyla, tekrar Şemdinli ilçesine görevlendirildiği
vurgulanmaktadır.

Jandarma Genel KomutanhğTnın Komisyonumuza gönderilen 23.01.2005 tarih ve
3050- 8 -06/Pl.ve Güv.P.PLve Koor.S.( 19498) sayılı yazısında ise: söz konusu ekibin,
Şemdinli'de daha önceden meydana gelen bombalama eylemleriyle ilgili işlenmiş suçlann
araştınlması ve yasal dinleme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, aynı ilçede işlenmesi
muhtemel suçlann önlenmesi maksadıyla hem mülki hem de adli görevler kapsamında her
türlü istihbarat faaliyetinde bulunmak üzere görevlendirildiği dile getirilmektedir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nm Komisyonumuza gönderdiği 06.02.2006 tarih
ve 0621-11-06/Ter.olv.(426) (700) savılı yazı ekinde Şemdinli C.Bassavcılıgına hitaben
yazılan 18.11.2005 tarih ve (34581(9582) sayılı yazıda ise : istihbarat personelinin, teslim
edilecek malzemeye el konulması için Seferi YILMAZ'ın teslim alacağı mekan olarak seçtiği
evi veya işyerinin fiziki yerleşim halini gösteren krokinin yer tespit ve tanımı için 09.11.2005
günü Şemdinli bölgesinde görevlendirildiği ifade edilmektedir.
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Mülkive Müfettislia'nin 27.02.2005 gün ve 82/2 savılı Araştırma Raporu'nun ilgili
bölümünde ise:

"11. ALİ KAYA, ÖZCAN İLDENİZ, VEYSEL ATEŞ'İN 9 KASİM 2005
TARİHİNDE ŞEMDİNLİ'DE BULUNMA NEDENLERİ:

a) Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca 27.11.2005 tarihinde Müfettişliğimize
gönderilen bilgi ve belgelerde; 30 AK 933 plakalı aracın Hakkâri Jandarma Komutanı
J.Kurmay Albay Erhan KUBAT imzasıyla 09.11.2005 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerine gitmek üzere görevlendirildiği, görev yazısında J.KdBcvş. Ali KAYA ve J.Bçvş.
Özcan İLDENİZ'in "Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensupları
hakkında bilgi elde etmek, istihbarı ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak maksadıyla 9
Kasım 2005 günü saat 08:00'den itibaren görevlendirildiği," ibaresinin yer aldığı, görev
onayının faks mesajıyla 08 Kasım 2005 tarihinde saat 18:15'de Hakkâri Dağ ve Komando
Tugayına, Yüksekova ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlıklarına gönderildiği anlaşılmıştır.

b) Astsubay Ali KAYA 12.11.2005 tarihinde Şemdinli C.Başsavcıhğma verdiği
ifadesinde; "...Ben ve Özcan İldeniz Hakkâri İli Şemdinli İlçesindeki son zamanlarda
meydana gelen terör olayları konusunda istihbari bilgi toplamak için görevlendirildik, ...biz
resmen Mahkemeden verilen dinleme karan ile Seferi Yılmaz ile ilgili bazı bilgilere ulaştık
bu bilgiler ile ilgili araştırma yapmak için Şemdinli 'ye gelmiştik Özellikle Seferi Yılmaz 'a bir
terör örgütü mensubundan bir paket geleceğini duymuştuk bu nedenle Seferi Yılmaz 'a ait
krokiler ve bilgiler araçta bulunan dosyalarda idi. Seferi Yılmaz'm evinde ve iş yerinden
araştırma yapacaktık " şeklinde Şemdinli'ye geliş nedenini izah etmiş,

Ali KAYA 25.11.2005 tarihinde Müfettişliğimize Hakkâri'de verdiği ifadesinde de;
"...9 Kasım günü Şemdinli de ikinci kez bulunmamın sebebi bir haber elemanıyla daha
buluşmak ondan alacağım bilgiler çerçevesinde Seferi YILMAZ ve birkaç kişiye ait ve
yanımızda bulunan evrakı müsbiteyi İlçe Jandarma Komutanlığı marifeti ile Emniyet
Müdürlüğü kanalıyla Cumhuriyet Savcısına arz etmek ve talimatları doğrultusunda
operasyonel faaliyet başlatmaktır... " şeklinde bir izahat getirmiştir.

c) Astsubay Özcan İLDENİZ 12.11.2005 tarihinde Şemdinli C.Başsavcıhğma verdiği
ifadesinde; "...Son zamanlarda Şemdinli İlçesinde meydana gelen terör olayları ile istihbarat
toplamak için Ali Başçavuşumuz ile birlikte bir görev planlaması yaparak Veysel Ateş 'i de bu
bölgeyi bildiği için onu da kullanmak amacı ile yanımıza alarak 09.11.2005 tarihinde
yaklaşık saat 11.00-12.00 arası Şemdinli İlçesine geldik... biz Şemdinli ilçesine gelirken resmi
görevle geldik...örgüt mensubunun telefonu resmi olarak dinlenirken örgüt mensubuna bir
paket geleceği örgüt mensubuna gelen bu paketinde Seferi Yılmaz'a geleceği bilgisine
ulaşıldığı için, birinci bunu araştırmak ikinci olarak ta Seferi Yılmaz 'm örgütle irtibatlı
olduğu için Seferi Yılmaz evinde ve iş yerine örgüt mensupları ile irtibata geçeceği için bu
krokileri onun için düzenlemiştim..." şeklinde Şemdinli'ye geliş nedenini izah etmiş,

Astsubay Özcan İLDENİZ 25.11.2005 tarihinde Hakkâri'de Müfettişliğimize verdiği
ifadesinde; "...Bizim orada bulunma gerekçemiz planlı bir faaliyet olan Seferi YILMAZ'a
ilişkin hazırlıklarına devam ettiğimiz dosyayı yetkili merciine ulaştırmaktı. Çünkü Seferi
YILMAZ Sabri Kod isimli şahısla ve Agiri kod isimli şahısla sürekli temas içerisinde olan ve
PKK terör örgütünün ilçe örgütlenmesinde önemli sorumlulukları bulunan bir kişidir. Kod
isimlerini verdiğim şahıslardan biri sınırın hemen yanında sözde vergi toplama faaliyetleri
yürüten kişi diğeri ise bölge sorumlusu olan şahıstır... " şeklinde bir izahat getirmiştir.
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d) Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının haber elemanı olarak kullandığı Veysel
ATEŞ, Şemdinli'ye neden geldikleri konusuyla ilgili olarak;

Şemdinli Emniyet Müdürlüğünde 10.11.2005 günü saat 23:00'de alınmaya başlanıp,
11.11.2005 günü saat 01:30'da tamamlanan ifadesinde; "...Biz olay günü üç arkadaş bu
taşlanan araç ile Hakkâri ilinden Şemdinli ilçesine geldik...O şahıslar bana kendilerini asker
olarak tanıtmışlardı ancak ne derece doğru bilmiyorum isimlerini ve buraya geliş amacımızı
savcılıkta söylerim" demiş,

Şemdinli Emniyet Müdürlüğünde 10.11.2005 günü saat 23:00'de alınmaya başlanıp,
11.11.2005 günü saat 02:00'da tamamlanan ancak Veysel ATEŞ dışında ifade alanların
imzasının bulunmadığı ikinci bir ifadede; "08.11.2005 günü Hakkâri İl Jandarma Alay
Komutanlığında görevli Başçavuş Ali Kaya ile Özcan Başçavuş olarak tanıdığım şahıslar
saat 15:30 sıralarında evime gelerek Şemdinli'de ... adında eski bir itirafçı bulunduğunu ve
beni bu şahısla tanıştırmak istediklerini söylediler bende kabul ettim...bizim bugün geliş
amacıma Ali Başçavuştan öğrendiğim ... isimli eski bir itirafçı olan aynı zamanda kırsaldan
tanıdığım ve birlikte cezaevinde kaldığım şahıs ile görüşmekti..." demiş,

11.11.2005 tarihinde Şemdinli C.Başsavcılığma verdiği ifadesinde; "...Amacımız bazı
elemanlar ile ve dostlar ile görüşmek bazı elemanlardan haber toplamak ve eleman
kazandırmaktı..." demiş,

Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesine 12.11.2005 tarihinde verdiği ifadesinde; "...olay
günü sabah saat 08:00 de Ali ve Özcan Başçavuşlar beni arayarak Şemdinli İlçesine bazı
haber elemanları ile görüşmeye gideceğimizi söylediler ben de yanlarına gittim...benim
Şemdinli'de tanıdığım haber elemanı da yoktu beni o gün haber elemanları ile tanıştırmak
için Şemdinli 'ye getirmişlerdi..." demiş,

27.11.2005 tarihinde Müfettişliğimize verdiği ifadesinde; "...Çalışma yöntemim
itibari ile hiçbir zaman nereye ve niçin gidildiğini sormam, zaten sorsanız da muhataplarınız
bu soruyu cevaplamazlar. ...ayın 08 i akşamı Ali Astsubay beni arayarak "yarın sabah Alay 'a
gel seni bekliyorum " dedi. Ben sabah 08:30 gibi Jandarma Alay Komutanlığına gittim, ..."
demiştir.

e) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 16.12.2005 tarihinde Müfettişliğimize
gönderilen yazıda; "Seferi YILMAZ'm 04 Kasım 2005 tarihinde Almanya'dan çok önemli bir
paketin geleceğini belirterek kendisinden paketin teslim edileceği bir adres bildirmesini
İsteyen Sabri (K) adlı teröriste kendi ev ve işyerinin adresinin bildirilmesi üzerine patlayıcı
madde olabileceği değerlendirilen söz konusu paket hakkında bilgi elde edebilmek
maksadıyla (2) Astsubay ile bölgeyi bilen (1) haber elemanından oluşan bir istihbarat ekibi
07 kasım 2005 tarihinde ilgili C.Savcısı ve İl Jandarma komutanının yazılı izni ile Şemdinli
ilçesmde görevlendirilmiştir. Görevli ekip tarafindan Şemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz'ın evi,
işyeri ve bağlantılarına ilişkin bilgiler toplanarak paketin gelebileceği yerlerin krokisi çizilmiş
ve dosyalanmıştır. Söz konusu ekip müteakiben 09 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli ilçe
Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde C.Savcılığma dosya
üzerinde bilgi vermiş ve uygun görüldüğü taktirde şahısların yakalanmasını sağlamak
maksadıyla tekrar Şemdinli ilçesine görevlendirildiği bilgisi verilmiştir."

Şeklinde ilgililerin Şemdinli'de bulunma gerekçeleri belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde;

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in Hakkâri Ü Jandarma Komutanı J.Kurmay Albay
Erhan KUBAT tarafindan imzalanan resmi görevlendirme belgesiyle görevlendirildikleri,
görev onayında görevin içeriğinin; Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt
mensupları hakkında bilgi elde etmek, istihbarı ve operasvonel faaliyetlerde bulunmak olarak
belirlendiği, haber elemanı Veysel ATEŞ'in de Ali KAYA'nın şifahi talimatı ile gruba
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katıldığı, Jandarma görevlilerinin emniyet sorumluluk bölgesinde istihbarat toplamak
amacıyla görevlendirilmelerinin mevzuata uygunluğu konusu ayrıca değerlendirilecek
olmakla birlikte, istihbarat görevlilerinin sadece istihbarat toplama görevim yerine getirmeleri
gerektiği, operasyon işleminin başka birimlerin görevi olduğunun asken üst yetkililer
tarafından da ifade edildiği, istihbarat görevlilerine hem istihbarat toplama hem de
operasyonel faaliyetlerde bulunma görevi verilmiş olmasının dikkate değer görüldüğü,
görevin içeriğinde daha önceden elde edilmiş bilgi ve belgelerin adli makamlara iletilmesine
ilişkin bir husus bulunmadığı anlaşılmaktadır. t

Ali KAYA'nın olaydan iki gün sonra Savcılığa verdiği ifadesinde Sefen Yılmaz m
evinde ve iş yerinden araştırma yapmak amacıyla Şemdinli'ye geldiklerini söylemesine
rağmen, olaydan yaklaşık iki hafta sonra müfettişliğimize verdiği ifadesinde, Seferi YILMAZ
ve birkaç kişiye ait evrakı müsbiteyi İlce Jandarma Komutanlığı marifeti ile Emniyet
Müdürlüğü kanalıyla Cumhuriyet Savasına arz etmek ve talimatları doğrultusunda
operasyonel faaliyet başlatmak amacıyla Şemdinli'ye geldiklerin söylemesi dikkat çekici
bulunmuştur. Buradaki "operasyonel faaliyet başlatmak" ibaresinin, resmi görevlendirme
belgesindeki ibareyle uyumlu olması açısından Ali KAYA tarafından özellikle kullanıldığı
düşünülmektedir.

Özcan İLDENİZ'in olaydan iki gün sonra Savcılığa verdiği ifadesinde, Seferi
Yılmaz'a gelecek paket ile ilgili araştırma yapmak ve Seferi Yılmaz'ın örgüt mensuplarıyla
bağlantısı olduğu dikkate alınarak evi ve işyeriyle ilgili tespit yapmak amacıyla Şemdinli'ye
geldiklerini söylemesine rağmen, olaydan yaklaşık iki hafta sonra müfettişliğimize verdiği
ifadesinde, planlı bir faaliyet olan Seferi YILMAZ'a ilişkin hazırlıklarına devam ettikleri
dosyayı yetkili merciine ulaştırmak amacıyla Şemdinli'ye geldiklerini söylemektedir.

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in Savcılık ifadeleri kendi içinde, Müfettişliğimize
verdikleri ifadeler de kendi içinde tutarlı gözükmektedir. Ancak geliş nedeni ile ilgili olarak
Savcılıkta söyledikleri gerekçe ile, müfettişliğimize söyledikleri gerekçe aynı değildir. Olayın
9 Kasım günü saat 12:00 civarında olduğu, bu iki kişinin de olaydan en geç yanm saat sonra
Taktik Alaya götürüldüğü ve burada Savcılık önüne çıkana kadar iki gün birlikte oldukları
bilinmektedir. Olayın hemen akabinde ayn ayn ifadelerinin alınmamış olması ciddi bir
eksikliktir. Doğal olarak aynı konuda suçlanan kişilerin bir arada uzun süre bulunması halinde
ortak bir ifade modeli geliştirmeleri mümkündür. Ancak ilgili astsubayların muhtemelen
olaydan üç gün sonra Hakkâri'ye dönmeleri ardından, özellikle araçta bulunan ve kamuoyu
gündemine yansıyan gizli belgelerin tartışılmaya başlanmasından sonra ifadelerinde ortak bir
değişikliğe gittikleri ve söz konusu evrakları ilgili adli merciye sunmak amacıyla yanlarında
bulundurdukları ve bu amaçla Şemdinli'ye gittikleri yönünde bilgiler verdikleri
değerlendirilmektedir. Van'da devam eden adli süreçte ilgililerin ifadelerine bakıldığında da
Müfettişliğimize verilen ifadedeki gerekçelerin tekrarlandığı görülmektedir..."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Albay Erhan KUBAT, Komisyonumuzca alınan
beyanında;

"HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - İstihbarat yetkimiz var, ama, polis bölgesinde
operasyon yapacaksak, ya birlikte yaparız ya görüşüp onlar yaparlar...

Sizin, paketin geleceği yer polis bölgesi. İstihbarat almışsınız, tamam, orada bir sıkıntı
yok; ama, paket geldikten sonra, artık, istihbarat safhasından operasyon safhasına bir geçiş
var. O operasyon safhasına kadar bu olay olmuş; ama, bu olayın olmadığım varsayalım,
pakete el konulacak; fakat...

ERHAN KUBAT - Pakete el konulmayacak. Paketin nerede olabileceğini tespit
ediyoruz...

BAŞKAN — O zaman, söyle: ayın 9'undaki. Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in
görevlendirilmesi istihbarı faaliyet için görevlendirildi diyorsunuz.

ERHAN KUBAT- Evet Savın Başkan.
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RASKAN - O görevlendirmede bir de. savcıyla birlikte görevlendirildi diye bir kayıt

ERHAN KUBAT - Yani, biz o dinlememizi savcının yetkisivle aldığımız için, biz o
vetkivle gidiyoruz, o yetkiyle araştırıyoruz. Telefonunu, biz resmî olarak dinliyoruz.. .**

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Sefer
RESULOĞLU ise;

"SEFER RESULOĞLU - O güne kadar toplanan bilgiler, elde edilen bilgiler, daha
önce, gidip hazırladıkları krokiler, yanlarında diğer şahıslarla ilgili olan bilgilerle beraber, o
gün gitme maksatları zaten, toplamış oldukları bilgileri ilçe cumhuriyet savcısına arz edip,
cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hareket etmek. ... MESUT DEĞER
(Diyarbakır) - Peki.Ali Kaya, Özcan ildeniz, ifadelerinde Seferi Yılmaz'la ilgili bir çalışma
yapmak üzere, Şemdinli'ye gittiklerini belirtiyorlar. Veysel Ateş ise bazı eski itirafçılarla
görüşme yapmak üzere ilçeye gittiğini belirtiyor. Eğer iddia edildiği gibi Seferi Yılmaz'a ait
örgüt tarafından içerisinde bomba bulunan bir paket gönderilecek idiyse, İlçedeki emniyet
birimleriyle niye koordine etmediniz?

SEFER RESULOĞLU - Efendim, gitme maksatları o zaten, koordine. ilgili
cumhuriyet savcısı ve yerel birimlerle koordine maksadıyla gidiyorlar.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Oradan artık son olarak dosyayı sunmaya
gidiyorlar anlaşıldı ki. Haber elemanını niye yanlarına alıyorlar, haber elemanını artık
yanlarına almalarına gerek yok. Çünkü, artık iş bitmiş.

SEFER RESULOĞLU - Şemdinli, sürekli gidiş geliş yaptığımız bir yer değil. Bir defa
gitmişken, başka konularda da araştırma yapılıyor. Bunların gidiş maksatlarından birisi de, 1
Kasımdan meydana gelen patlamayla ilgili olarak bilgi toplamak. Bu bilgiyi toplarken, daha
önce görüşmüş oldukları şahısların yanında götürdükleri Veysel Ateş vasıtasıyla başka
şahıslardan da bilgi alabilir miyiz düşüncesiyle" demiştir.

Van Cumhuriyet BassavcıhgTnın (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili 03.03.2006
gün ve soruşturma NO:200S/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. 09.11.2005 günü
Şemdinli İlçesi'nde bulunan Umut Kitabevinde meydana gelen patlama konusunda
düzenlenen iddianamede. Ali Kava ve Özcan İldeniz'in görevlendirilmeleri konusuna söyle
yer vermektedir:

" Seferi YILMAZ'ın ev ve iş yerlerinin krokisini çizdikleri, Seferi YILMAZ hakkında
istihbarı çalışmaları yapan, ev ve iş yerinin krokisini çizen şüpheliler Ali KAYA ve Özcan
İLDENİZ'in suç tarihi olan 09.11.2005 günü "Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde
bulunan örgüt mensupları hakkında bilzi elde etmek, istihbarı ve operasvonel faaliyetlerde
bulunmak" maksadı ile 9 Kasım 2005 günü saat 08:00.dan itibaren görevlendirildiğini ve
kendilerine gereken yardımın ve kolaylığın sağlanmasını içeren Hakkâri İl Jandarma Alay
Komutanı Erhan KUBAT'ın 08.11.2005 gün ve İSTH : 3590-2816 - 05/TER.OLY. (3365)
sayılı Faks Mesaj Formu Görevlendirme yazısı ile görevlendirildikleri, -anlaşıldığı üzere-
görevin içerisinde daha önceden Seferi YILMAZ hakkında elde edilmiş bilgi ve belgelerin
adlî makamlara iletilmesine ilişkin bir hususun bulunmadığı".

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 03.03.2006 günlü iddianamesinde; "Ali Kaya ve
Özcan İldeniz'in mevzuata aykırı olarak, polis bölgesinde mülki amirden izin alınmadan ,
emniyet birimleri ile işbirliği ve koordinasyon kurulmadan operasyonel faaliyeti de
kapsayacak şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle; Hakkâri İl Jandarma komutam Albay
Erhan KUBAT'm sıralı amirleri Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanı Erdal ÖZTÜRK
ve Van Asavis Kolordu Komutanı Selahattin UĞURLU hakkında Görevi Kötüye Kullanmak
sucundan Görevsizlik verileceği, soruşturma evrakının Genel Kurmay Başkanlığı Askeri
Savcılı&'na gönderilmek üzere tefrik edilerek Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği soruşturma
defterinin 2006/152 sırasına kavdı yapıldığı" belirtilmiştir.
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Mûlkiye Müfettişi'nin 27.02.2006 tarih ve 82/2 sayılı Araştırma Raporunda;

"Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile ilgili olarak;

a) Hakkâri Ü Jandarma Komutanı Kurmay Albay Erhan KUBAT'ın; J.Kd.Bçvş. Ali
KAYA ve J.Bçvş. Özcan İLDENİZ'i Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan
örgüt mensupları hakkında bilgi elde etmek, istihbari ve operasvonel faaliyetlerde bulunmak
maksadıyla 9 Kasım 2005 günü saat 08:00'den itibaren görevlendirdiği, bu görevlendirmeyle
ilgili olarak bir gün öncesinde Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı ile, Yüksekova ve Şemdinli
İlçe Jandarma Komutanlıklarının mesajla bilgilendirildiği, bu görevlendirmede polis ya da
jandarma bölgesi ayırımı yapılmadığı, ortaya çıkan sonuçlar itibariyle polis bölgesinde
çalışma yapılmasının amaçlandığı ve daha önceki tarihlerde de bu tür çalışmaların yapıldığı,
polis bölgesinde yapılan bu çalışmalar hakkında ilgili mülki amirlerin ve polis birimlerinin
bilgilendirilmediği, jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat çalışması
yapamayacağı, dolayısıyla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci, 2803
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 10 ve 12 nci, Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 19, 21, 146 ve 154 ncü, 15.07.1961 tarihli işbirliği
yönetmeliğinin 3 ve 4 ncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 13.01.2005 tarihli Genelgesine
aykırı hareket edildiği,

Bölgede görüşme yaptığımız askeri yetkililerin, istihbarat unsurlarının operasyon
yapamayacaklarını, operasyon timlerinin ayrı olduğunu ısrarla vurguladıkları, ancak görev
onayında terör örgütü mensupları hakkında bilgi elde etmek ve istihbari faaliyetlerde
bulunmakla yetinilmediği, operasyonel faaliyette bulunmak görevinin de bu kişilere verildiği,
istihbarat elemanlarının bilgi ve belge temin etmesi, bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere
aktarması, gerekiyorsa operasyonun o mahaldeki ilgili güvenlik birimleri tararından
yapılması kuralının da bu görevlendirme ile ihlal edildiği...,

Açıklanan nedenlerle; Hakkâri İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Erhan
KUBAT, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Sefer
RESULOĞLU, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde
görevli Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile askeri hiyerarşi çerçevesinde
ilgisi olduğu değerlendirilen diğer görevliler hakkında, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat
Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği, 477 Sayılı Disiplin Mahkemelerinin
Kuruluş, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkında Kanun ve diğer askeri
mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması için düzenlenecek TEVDİ RAPORU'nun
Jandarma Genel Komutanlığına gönderileceği," hususuna yer verildiği görülmektedir.

Belirtilen tüm bu açıklamalardan; bahse konu personelin polis bölgesinde hem
mülki ve adli, hem de 5397 sayılı Kanun'dan kaynaklanan Van 3. A â r Ceza Mahkemesinin
iletişimin dinlenmesi kararı kapsamında istihbarat toplanması. Seferi YILMAZ'a gelecek
pakete el konulması, kişilerin yakalanmasını saplamak hususunda görevli kılındıkları
anlaşılmaktadır.

Van 3.Afin Ceza Mahkemesince. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı. Şemdinli İlce
Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında işyeri ve ikameti bulunmasına rağmen Seferi
YILMAZ hakkında. Jandarma bölgesi dahilinde 5397 sayılı Kanun gereğince iletişimin
tespiti, teknik takip v.b hususlarda yetkili ve görevli kılmışken, ismi gecen şahıs hakkında
iletişimin dinlenmesi, teknik takibe matuf ilgili hakimlikten istihsal edilen karar ile belirtilen
Jandarma istihbarat görevlileri eliyle Şemdinli polis sorumluluk bölgesinde yürütülmesi
lüzumu halinde yapılacak isin: ilgili mahkemeden durumu yeniden değerlendirmesini talep
ederek, anılan karar gereğini polis bölgesinde de kendilerinin mi ifa edeceklerini yoksa bu
görevi polise mi devretmeleri gerekeceğini istemek olmalı iken. bu gereğe uyulmamıştır.
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Ancak. Jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde vapheı bu dinlemenin geçersiz olduğuna
dair anılan mahkemenin bir kararına da rastlanmamıştır.

Komisyonumuzca, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığından, istihbarat
personellerinden hangi görevlilerin, hangi görev gereği, nerelere görevlendirildikleri
hususunda bilgi istenmiş, ancak anılan Komutanlıkça, görevlendirilen personelin
isimlerinin bildirilmesinin Kanunen yasak ve sakıncalı olduğu gerekçesiyle bu bilgiler
gönderilmemiş, yapılan görevlendirmelerin mahiyeti hakkında da açık ve kesin bir bilgi
ve belge ibraz edilmemiştir. Dolayısıyla Komisyonumuzca, bu görevlendirmelerin
içeriğini anlamak imkanı bulunamamıştır. Belirtilen nedenlerle, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığınca Hakkâri İl Merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde görev yapmak
üzere Jandarma Astsubayları Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in dava konusu olan 09.11.2005
günü Şemdinli İlçesinde görevlendirilmeleri haricinde 09.06.2005-27.01.2006 tarihleri
arasında toplam (185) kez muhtelif istihbarat personeli görevlendirildiği, bu
görevlendirmelerin polis sorumluluk alanında da olabileceği hususu göz önüne
alındığında, Jandarma sorumluluk alanı dışında mülki amir onayı olmadan, ilgili
güvenlik birimi ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmadan adli ve mülki görev
kapsamında ifa olunan istihbarat toplama İş ve işlemleri ile istihbarat hizmetleri
yanında operasyonel faaliyet yürütmelerinin de mevzuata aykırılık teşkil edebilecek
olması nedeniyle konunun İçişleri ve Adalet Bakanlıklarınca denetlenmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.

2. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca Seferi YILMAZ Hakkında İstihbarat
Çalışması Yapılması, Bilgilerin Diğer Güvenlik Birimleriyle Paylaşılmamasının
Değerlendirilmesi

Komisyonumuzun 28.02.2006 GÜN VE A.01.1.GEÇ.10/322,323,324 esas sayılı
yazısı ile; Van Cumhuriyet Başsavcılığından "Seferi YILMAZ isimli şahsın dosyalarında
mevcut tüm sabit ve GSM iletişiminin dinlenmesi, teknik takibi v.b konulara ilişkin ilgili
soruştırma dosyası" talep edilmiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığının 28. 02.2006 gün ve
2006/76 sayılı yazısı ile istenen bilgi ve belgeler gönderilmiştir.Buna göre;

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca, 05.08.2005 günü Şemdinli Üçe Jandarma
Komutanlığı önünde meydana gelen ve 5 askerin şehit olması ile sonuçlanan olaydan sonra
yapılan istihbarat sonucunda Sabri (K) Ali KJSDCYOL'un işbirlikçi yapılanması araştırılırken
bütün bilgilerin Seferi YTLMAZ'a yönelmesi, bu şahsın kırsal alanda örgüt mensupları ile
buluştuğu, sının geçerek Sabri(K) ile görüştüğü bilgisi üzerine bölgeleri dahilinde örgüt
mensuplarının yapacağı eylemleri önlemek, yine bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren örgüt
mensuplarının kullanadığı GSM'lerin tespit edilmesi ve faaliyet gösteren örgüt mensuplarının
yapılanmasının ortaya çıkanlması ile bölgeleri dahilinde muhtemel isleyebilecekleri suclann
tespit edilerek suç delilleri ile birlikte yakalanması ve maddi delil elde etmek maksadıyla.
Seferi YILMAZ'ın kullandığı 0 535 251 44 11 no'lu GSM'in de dahil olduğu başka iki şahsa
ait telefonların "5397 sayılı Kanun'un 2. maddesinde düzenlenen 2803 sayılı Kanun'un ek 5.
maddesi uyannca 3 ay süre ile ilk kez teknik takibin tespitine, sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesine, kayda alınmasına ve iltisaklanyla birlikte izlenmesine" Van Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 22.08.2005 tarih ve 2005/257 sayılı karar ile karar verilmiştir.

Anılan şahsın söz konusu telefonunun dinlenmesine ilişikin 11.11.2005 tarihli iletişim
tespit tutanağında; 13 adet iletişim tespit tutanağında geçen görüşmelere göre;

1-Ekrem YILMAZ adına kayıtlı olup, Seferi YILMAZ tarafından kullanılan 0 535 251
44 11 numaralı GSM hattından görüşen Seferi YILMAZ'ın Şemdinli İlçesi Horyürek
Mezrasının karşısında bulunan, Türkiye-Irak sınırında olan ve PKK/Kongra-Gel Terör örgütü
adına gümrükçülük, vergilendirme ve eylem yapma faaliyetlerinde bulunan PKK/Kongra-Gel
Terör örgütü üyesi Sabri (K) Ali KISIKYOL ve yine aynı yerde bulunan Renas(K) ile
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görûşeme yaptığı, Şemdinli İlçesinden Irak'a kaçak yollarla ticari maksatlı geçen şahıslardan
vergi alınması için bilgi verdiği, örgüt mensuplarının yanına giderek görüşmeler yaptığı,
Sabri(K) Ali KISIKYOL'un babası Hasan KISKYOL isimli şahsın 04.10.2005 günü
Şemdinli İlçesine geldiği ve Seferi YILMAZ tarafindan karşılanarak Sabri (K)'un yanma
Seferi YILMAZ aracılığıyla gönderildiği, aynı şahsa dönüşünde de aracılık yaptığı, örgüt
mensuplarına kitap, gazete gibi doküman konularında yardım ve terör örgütü mensuplarının
yakınlarına yataklık yaptığı yönünde görüşmelerin mevcut olduğu,

2-04.11.2005 tarih ve 16.32.37 saatli (10) kayıt sıra nolu ve A 431 104 064 408 seri
numaralı iletişim tespit tutanağında; Seferi YILMAZ ile Sabri (K) Ali KISIKYOL'un yaptığı
görüşmede; "Sabri(K)'un Seferi YILMAZ'a benim Almanya'dan eşyalar gelecek, bana
adresini ver dediği" ve Seferi YILMAZ'ın da Şemdinli İlçesi Cumhuriyet Caddesi Umut
Kitapevi'nin adresini verdiği tespit edildiği, belirtilmektedir.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2005 gün ve 2005/257 sayılı MUT.karan ile
Seferi YILMAZ'ın kullandığı 0 535 251 44 11 GSM haranda 29.08.2005 tarihinde saat
21.18.12'den itibaren başlayıp 15.11.2005 eûnfine kadar yapılan teknik takibe ait suç
niteliği taşıyan ve taşımayan bütün görüşmelere ait kayıt CD'leri 18.11.2005 tarihinde
Şemdinli C.Savcısı Harun AYIK'a teslim edilmiştir.

Belirtilen nedenlerle, Yasadışı PKK/Kongra-Gel Terör Örgütüne bilerek ve isteyerek
yardım etmek suçundan Van 3.Ağır Ceza mahkemesine sevk edilen Seferi YILMAZ'ın
yapılan tüm suçlamaları kabul etmediği, aynı mahkemenin Nöbetçi Hakimliğin 17.02.2006
gün ve 2006/147 sayılı karan ile serbest bırakıldığı, bu karara karşı yapılan itirazında aynı
mahkeme başkanlığınca 18.02.2006 gün ve Esas no: 2006/17, Karar No: 2006/15 sayılı karan
ile reddedildiği incelenmiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca 22.08.2005 tarihinden itibaren Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesinden 5397 sayılı Kanun uyarınca alınan iletişimin dinlenmesi ve teknik takip
yapılması karan ile anılan şahsa gelecek olan bir paket bilgisinin Hakkâri Valiliği, Hakkâri II
Emniyet Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüğü ile diğer ilçe emniyet birimlerine ulaştınlmadığı
belirtilmektedir.

Seferi YILMAZ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü, MİT
Bölge Müdürlüğü, Şemdinli ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüklerince hakkında istihbari
çalışma yütülen bir şahıs değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri
UZUN'un Komisyonumuza verdiği ifadesinde ve sunduğu imzasız bilgi notunda " Seferi
YILMAZ hakkında, 09 Kasım 2005 olayları öncesinde ve sonrasında Başkanlıklarınca
Hakkâri İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir istihbari çalışma bulunmadığı,
Hakkâri İli Jandarma birimlerince Seferi YILMAZ'a gelecek bir paket konusunda kendileri
ile bu bilginin paylaşılmadığı", Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 08.02.2006 tarih ve
2006/63 sayılı yazısında; " Anılan kişi hakkında İlce Emniyet Müdürlükleri arşiv ve istihbari
kayıt bulunmadığı, ancak Seferi YILMAZ'ın Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel
Müdürlûâû'nûn 03.04.2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12320-12320-5297-5 savılı genelgesi
kapsamında "Takipli Şahıslar" arasında ver aldığı". Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün
16.02.2006 tarih ve 2006/79 sayılı yazısında; "Seferi YILMAZ hakkında İlçe Emniyet
Müdürlükleri arşiv kaydı bulunmadığı," hususuna işaret edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak ilgililerin beyanları şöyledir;
Hakkâri İl Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE;
"AHMET ERSİN (İzmir) - 9 Kasımdaki o büyük patlama, yani, Seferi Yılmaz'ın

işyerine, kitabevine atılan bombalamayla ilgili, siz dediniz ki... Şimdi jandarma diyor ki:
"Jandarma İmdat telefonuna bir ihbar geldi, onu değerlendirdik filan..." Siz de dediniz ki
bundan bizim bundan bir haberimiz yok. Yani, böyle bir paket gelecekmiş, takip ediliyormuş
diye. Teknik takip yapıldığından haberiniz var mı?

YAŞAR AĞDERE - Hayır, yok.
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AHMET ERSİN (İzmir) - Olay olmuş bitmiş, size ne diyorlar: "Biz burada böyle bir
çalışma yaptık" mı diyorlar?

YAŞAR AĞDERE - Bir veya iki gün sonra, tahmin ediyorum, bir yazı geldi öyle.
Yani buraya bir paket gelecek.

AHMET ERSİN (İzmir) - Olaydan sonra paket gelmesi... Peki siz emniyet olarak,
"bundan bizim niye önceden haberimiz olmadı" diye sormadınız, değil mi?

YAŞAR AĞDERE - İstihbarat bilgisini onların ne zaman aldıklarını bilmediğimiz
için bize istihbarat gönderiyorlar, şu konuyla ilgili böyle bir şey gelecek. O istihbaratı belki
yakın bir zamanda aldık diyebilirler bize. Derler ki bir saat Önce aldık, bildiriyoruz
diyebilirler. Haberi ne zaman aldınız filan diye soramıyoruz tabiî biz.

AHMET ERSİN (İzmir) - Olaydan sonra, olay olmuş bitmiş, bütün Türkiye ayağa
kalkmış, olaydan sonra size böyle bilgi vermeleri garip değil mi? Yani, öncesinde değil de
bittikten sonra haber vermeleri garip değil mi?

BAŞKAN - Onların takdiri. Ona ne desin şimdi?"

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin KESKİNKILINC:
"AHMET ERSİN (İzmir) - Jandarma aldığı istihbaratı paylaşıyor mu emniyetle? Polis

bölgesinde, mesela 9 Kasımda o kitabevine yapılan bombalı saldın, işte kim yapmışsa, yargı
tabiî onu ortaya çıkaracak, o konuda deniliyor ki: "Biz istihbarı bilgi aldık, bu şahsa
Almanya'dan paket gelecek, Seferi Yılmaz'a paket gelecek filan. Onun çalışmasını
yapıyorduk" diyorlar jandarma, bunu söylüyor; ama, şimdi jandarmanın görev alanı kırsal
olması lazım, istihbarı çalışmasını orada yapması lazım. Polis bölgesinde, kent merkezinde bir
istihbarı çalışma yapıyorsa, bir takip altına almışsa, polisle bunu paylaşması gerekmez mi ya
da paylaşmaz mı?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Bu sormuş olduğunuz soru sayın vekilim, Seferi
Yılmaz'la ilgili bir çalışma. Zaten 9 Kasımdaki patlama Umut Kitabevi olarak
isimlendirdiğimiz Seferi Yılmaz'a ait kitabevinde, yani Özdpek Pasajında gerçekleştirilen bir
saldın. Bununla ilgili, Seferi Yılmaz'la ilgili bizim herhangi bir çalışmamız yoktu Emniyet
İstihbarat şubesi olarak. Jandarmanın böyle bir çalışması olduğunu sonradan öğrendik biz;
yani, olaylardan sonra öğrendik. Bizim Seferi Yılmaz'la ilgili Şemdinli İlçesinde herhangi bir
çalışma yaptıklannı, istihbarı çalışma yaptıklarını ya da bir takip çalışması yaptıktan şeklinde
bizimle bir bilgi paylaşımı olmadı. Zaten bizimle bilgi paylaşımı olsaydı o görevin bize
devredilmesi lazımdı yasa gereği, en son çıkan 5397 sayılı Yasa, polise, işte, dinleme, izleme,
sinyal bilgilerinin alınması ve PVSK'nın ek 7 nci maddesine göre de tüm ülke çapında, yani
kırsal ve şehir merkezi sının tanımaksızın istihbarat yapma yetkisi veriyor; ama, jandarma
istihbarat yapma yetkisinden ziyade, önleyici çalışma yapma, işte mülkî görevlerine ilişkin,
idari görevlerine ilişkin mülkî çalışma yetkisi veriyor. Yani, orada o bize verilseydi, biz şahsı
resimleyip başka bir şahısla belki bu paket teslim edilebilirdi, o şahsı tespit edebilirdik; bir
takip yapabilirdik orada. Şahıslan fotoğraflayabilirdik, o tür teknik imkânlarımız var; yani,
şahsın buluşma yaptığı yerde şahsı fotoğraflayıp, kiminle buluşma yapıyor, paket kime
gelmiş, nereye gidecek ya da ne şekilde bir çalışma içerisinde olduklan -örgüt mensuplanysa
şayet bunlar- ya da yardım yataklık pozisyonundaki insanlarsa böyle bir çalışmayı
yapabilirdik. Ancak, bu bilgi bize jandarmadan, İl Jandarma Alay Komutanlığından, bu bilgi
bize Seferi Yılmaz'a paket geleceği, bir koli geleceği ve alıcının Seferi Yılmaz olduğuna
ilişkin haber notu olarak adlandırdığımız istihbarat birimleri arasında birbirlerinin elde edilen
bilgilerin paylaşımı konusunda gönderilen faks mesaj formu var, orada bize o tür bir bilgi
geldi; ama, ne zaman geldi; 16 Kasımda geldi. Onun da belgesi var bende. Arzu ederseniz
verebilirim. 16 Kasımda geldi bu bilgi bize.

BAŞKAN - Yanınızda var mı o belge?
HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Elimde var Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Tamam. Ondan bir suret alalım.
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HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Bu bilgi bize 16 Kasımda geldi. Bu Seferi Yılmaz'ın;
ama, edindiğim kanaate göre bu bilgi onuncu ayın 16'smda elde edilmiş; ama, bize bir ay
sonra gelmiş. Jandarmadan gelen not şu efendim.

AHMET ERSİN (İzmir) - Peki bu sıkça oluyor mu? Yani, jandarma kafasına estikçe
gelip polis bölgesinde istihbarat çalışması yapıyor mu?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Onunla ilgili elimizde somut bir şey yok. Yani, yapıyor
diyemem; ama, bu olay, Seferi Yılmaz'la yaşanan 9 Kasımdaki olay bunu gösteriyor; ama,
daha önce ben öyle bir çalışma yapıp yapmadığını bilemiyorum.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Müdürüm, şimdi, 5937 sayılı Kanuna göre
jandarmanın istihbaratı önleyici olarak çalışma yetkisi, kanunun verdiği yetki budur, doğru.
Bu kanun çerçevesinde jandarma istihbaratının 9 Kasımda Seferi Yılmaz'la ilgili istihbarı
çalışma ve olay, Umut Kitabevi olayının meydana gelmesi, burada o kişilerin kanuna aykın
davranışı söz konusu olmuyor mu?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Bizimle bilgi paylaşılsaydı biz olayı devralırdık ve
çalışmasını sürdürürdük biz.

KOMİSYON UZMANI - Bu Seferi Yılmaz'la ilgili olan, Ağır Ceza Mahkemesinden
iletişimin tespiti, teknik takibiyle ilgili karar olduğunu biliyor musunuz?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Onu biz bilemeyiz, bilemeyiz.
KOMİSYON UZMANI - Bu izlemenin bu amaçla olduğu konusunda bir bilginiz yok.
HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Bilgimiz yok, bilemeyiz. Bizim, öyle bir zaten Seferi

Yılmaz'la ilgili çalışmamız olmadı. Ne bir teknik çalışmamız oldu ne yani takip anlamında ya
da fizikî bir takibimiz olmadı Seferi Yılmaz'ı.

AHMET ERSİN (İzmir) - 16 Ekimde bu Umut Kitabeviyle ilgili deniliyor ki, "156'ya
gelen bir ihbarı değerlendirdik." Yani 156 'ya gelen bir ihbarı değerlendirmek çok da ciddiye
alınacak bir istihbarat bilgisi değil. Çünkü yüzlerce ihbar gelir. Öyle bile olsa, şimdi, 16
Ekimde bu çalışma başlamış, 16 Kasımda size bilgi veriliyor. Peki 9 Kasımdaki bu olayla
ilgili, dediniz ki: "Bize elde ettiği bilgileri verir." Peki, bunu niye haber vermedi size, sizce?
Madem aldığı bilgileri sizlerle paylaşıyor idi ise, bu olayı niçin paylaşmadı sizle? Yani nasıl
çalışma bu?

HÜSEYİN KESKİNKILIÇ - Esasen bu sorunun muhatabı hani... Ben sadece bu
konuyla ilgili yorum da yapsam, yanlış olur, kendilerine sormak lazım. Yarın kendileri
gelecekler, onlara bu soru tevcih edilebilir. Bunu niçin bize bildirmedikleri onların sorunu.
Yani bize bildirmediler neticede. Neticede bizim Seferi Yılmaz'la ilgili bir çalışmamız da
yoktu zaten."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT:
"AHMET ERSİN (İzmir) - Burada, gelen bazı konuklarımızdan aldığımız bilgiler,

yani, öyle gözüküyor, yani, jandarmanın, aldığı istihbar! bilgileri diğer emniyetle, MiT'le
paylaşmadığı şeklinde.

Mesela, şeyi sorayım; bu 9 Kasımdaki patlamayla ilgili, o Seferi Yılmaz'la ilgili
dinleme kararım ne zaman aldınız siz ve onun takip edildiğinden, emniyeti bir yana bırakalım,
savcının mesela haberi var mı, Şemdinli savcısının?

ERHAN KUBAT - Şemdinli savcısının tabiî ki haberi yok. Yani, şimdi, biz, terörle
ilgili istihbarı dinlememizi Van Ağır Cezadan alıyoruz, eski DGM'lerden. Şimdi, bunu aldık.

AHMET ERSİN (İzmir) - Ne zaman mesela, tarihi?
ALBAY ERHAN KUBAT - Bununla ilgili tarihi size ben arz edeyim, Seferi

Yılmaz'la ilgili, 8 Ağustos ayında aldık. Bununla ilgili dinlemeye başladık. Mesela, diyelim
ki bir suç unsuruna rastladık. Dedi ki, sen çok konuşuyorsun, yarın Şemdinli'nin içinde
cesedin görülürse görürsün. Dinlememiz devam ediyor. Biz dinlememizin de deşifre olmasını
istemiyoruz; ama, bu şahıs öldürülürse, zaten, devletin içerisinde bir sürü problemler var,
mesela, ben, biraz önce okumadım, bu patlamalarla ilgili, vatandaşların içindeyken, o
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Yüksekova'da 3 tane cenaze varken, bomba atacak görevlendirilen şahıs var, onun ifadesi var.
Şimdi, bir anda, Şemdinli'de, bir daha faili meçhul bir ölünün çıkması... Zaten, örgüt o kadar
faydalanmış ki bundan, o kadar üst bir konuma gelmiş ki, şimdi, al bunu devlet yaptı, yine
kafaları karıştıracak. Dolayısıyla, biz hemen savcımıza gidiyoruz, sayın savcım, bakın, böyle
bir konuşma var, bizim teknik dinlememiz devam ediyor... Yani, başsavcıya kaç kere gittim
ben. Ne diyorsunuz, nasıl yapalım? Bu konudan, bize resmî olarak bildirin, bununla ilgili
dosyamızı açalım, yann ileride bir konu olduğu zaman, bunu adlî şey yapalım. Bunlar
tamamen bu şekildedir. Cumhuriyet savcısına gidip, mesela, Şemdinli Cumhuriyet Savcısına,
biz Seferi Yılmaz'ı sizin bölgenizde dinliyoruz, şunu da dinliyoruz falan bir şey söylemedik;
ama, biz, artık, suç verini olgunlaştırdığımızda, gideceğiz savın savcımıza, böyle bir sevimiz
var, operasyon yapacağız, mülkî amire bilgi yereceğiz, polis müdürüne bilgi vereceğiz ve
operasyonumuzu yapacağız. Sistemimiz bu şekilde...

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Ama, Şemdinli İlçesine geldiğinizde, daha doğrusu,
Ali Kaya, Özcan İldeniz, bu konuda, Seferi Yılmaz'a, işte, bir paket gelecek, onunla ilgili bir
çalışma ve bir eylem, yani, terör örgütünden gelecek bir paketin istihbarı bilgi dinleme sonucu
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına bu konuda bilgi verdiniz mi? Bu bilgiyi niye emniyetle
paylaşmadınız? Yani, sorun, sanki, emniyet ile jandarma arasındaki bir sorun, bir ihtilaf gibi
gözüküyor. Biz öyle algılamak istemiyoruz da...

ERHAN KUBAT - Ben bunların hepsini cevaplandırdım, biliyorsunuz. Yani,
istihbarat çizgisi nerede, operasyon çizgisi nerede olduğunu çok açık olarak konuştuk."
demiştir.

ERHAN KUBAT - Şimdi, istihbaratı yaparken... Almanya'dan bir malzeme gelecek,
dinliyoruz. Bu malzemeyi yakalamamız lazım ki, bakın, örgütle bunun ilişkisi var. Dediler,
örgüt mensubuyla konuştu, Almanya'dan geldi...

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Polise söylenebilir eğer polis bölgesindeyse.
ERHAN KUBAT - Ama, bakın, suç olup olmadığını daha ben bilmiyorum, sadece

cumhuriyet savcısı bunu takdir ediyor. Ben cumhuriyet savasına dinleme yaptığım zaman
götürüp veriyorum, bunu açıklayamam ben polise.

HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Bir paket gelecek dediniz. Demin bize verdiğiniz
bilgide, istihbarat elemanları operasyon yapmaz dediniz ve bizim, Türkiye'nin her yerinde
operasyon yetkimiz var; ama, polis bölgesinde operasyon yapacaksak...

ERHAN KUBAT- Her yerde operasyon yetkimiz yok.
HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - istihbarat yetkimiz var; ama, polis bölgesinde

operasyon yapacaksak, ya birlikte yaparız ya görüşüp onlar yaparlar...
Sizin, paketin geleceği yer polis bölgesi. İstihbarat almışsınız, tamam, orada bir sıkıntı

yok; ama, paket geldikten sonra, artık, istihbarat safhasından operasyon safhasına bir geçiş
var. O operasyon safhasına kadar bu olay olmuş; ama, bu olayın olmadığını varsayalım,
pakete el konulacak; fakat...

ERHAN KUBAT - Pakete el konulmayacak. Paketin nerede olabileceğini tespit
ediyoruz.

HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Şimdi, o saate kadar o istihbarı bilgi de emniyetle
paylaşılmamış, olaydan üç beş gün sonra emniyete bildirilmiş. Yani, paketin geldiğinde,
zaten, paket geldi, içeriye girdi, ondan sonra...

ERHAN KUBAT- Paket daha gelmedi yalnız, hâlâ da gelmedi.
METİN KAŞDCOĞLU (Düzce) - İstihbarat çalışması olarak söylüyor onu herhalde.
HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Hâlâ istihbarat çalışması devam ediyor.
ERHAN KUBAT - Zaten operasyon yapamaz. O delile ulaştığı an, gelecek, sonuç

raporunu verecek istihbarat şube müdürüne, bu sonucun üzerine gelecek, operasyon yapacak.
Kimin bölgesi, polis bölgesi...

BAŞKAN - O zaman, şöyle; ayın 9'undaki, Ali Kaya ve Özcan Üdeniz'in
görevlendirilmesi istihbarı faaliyet için görevlendirildi diyorsunuz.
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ERHAN KUBAT- Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN - O görevlendirmede bir de, savcıyla birlikte görevlendirildi diye bir kayıt

var.
ERHAN KUBAT - Yani, biz o dinlememizi savcının yetkisiyle aldığımız için, biz o

yetkiyle gidiyoruz, o yetkiyle araştırıyoruz. Telefonunu, biz resmî olarak dinliyoruz.
BAŞKAN - Mahkemeden mi aldınız?..
ERHAN KUBAT- Mahkemeden alarak, tabiî...
BAŞKAN - Van Üçüncü Ağur Cezadan...
ERHAN KUBAT - Van Üçüncü Ağur cezadan aldık, onun üzerine dinliyoruz ve

demlendireceğiz. Zaten suç duyurusunda bulunduk bu şahıs hakkında. Bunu delillendirici
malzemeleri toparlayacak orada. Yani, şimdi, şahıs konuşuyor, iki tane domates atın. Domates
atın, evet biz anlıyoruz, bir şeyler var, ama, suç teşkil etmiyor. Suç ne teşkil ediyor; somuta
indirmemiz lazım. Bir malzemenin gelmesi. Örgüt istedi, örgüte getireceğim dedi... Mesela,
Komisyonunuza sunmuştum; Seferi Yılmazı daha önceden telefon açtı Sabri, babam gelecek
dedi. Biz bunu polise bildirdik, bakın, böyle böyle şey var, operasyon yapacaksak
yakalayalım. Biz dedi takip ediyoruz, Ali Kısıkyol'u biz de dinliyoruz. Seferi Yılmaz, evet..
Seferi Yılmaz'in resimleri... Resim çekmişler, polis bölgesinde takip ettiler, Van'dan takip
ettiler; ama, bizim jandarma bölgesinde Ortaklar Karakolunda bekledik Seferi Yılmaz ve
şahıslar gelmedi. Demek ki, karakolu baypas edici yerler var, oradan geçti, Kuzey Irak'a gitti.
Bizin dinlemelerimiz geldiğinde, bir de baktık ki, şahıs dönmüş. Sonraki dinlemelerinde, bak,
sen Şemdinli'ye geldiydin ya, orada sakın, sana söylerlerse, ben oraya gezmeye gittiydim diye
debabasım...

BAŞKAN - Şimdi, sizin yazdığınız yazıdan ben şunu anladım; yani, bu Ali Kaya ile
Özcan İldeniz, Veysel Ateş de o şeyin içine dahil miydi?

ERHAN KUBAT - Veysel Ateş görevlendirmeye dahil değildi Sayın Başkanım. O bir
haber elemanıdır, bizim kayıtlı haber elemanımız. Personel, onunla ilgili, başka haber
elemanlarıyla ilgili göreve gittiği zaman görüşür, bilgi alır.

BAŞKAN - O sizin bilginizin dışında." demiştir.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULOGLU:
"AHMET ERSİN (İzmir) - Peki, bilgiyi nereden aldınız, Seferi Yılmaz'ın PKK'yla

ilişkisi olduğuna ilişkin ya da oradan paket geleceğine ilişkin ilk bilgi nereden geldi size?
SEFER RESULOGLU - Efendim, biraz önce arz ettiğim gibi, biz görüştüğümüz

şahıslardan alıyoruz bu tür bilgileri; fakat, bu şahıslar...
AHMET ERSİN (İzmir) - Bir çelişki var. Şimdi, burada, daha önce gelen bazı

konuklarımız, Jandarma İmdat... 156 mı sizinki?
SEFER RESULOGLU - O daha sonra.
AHMET ERSİN (İzmir) - Oraya gelen ihbar üzerine biz takibe aldık demişti. Siz

farklı söylüyorsunuz.
SEFER RESULOGLU - O daha sonra bir ihbar. Şimdi, biraz önce aldığımız bilgiler

diye söyledim. Bunlar içerisinde orada yapılan ihbar da var. 156'ya değil de Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbar var. Bir şekilde ulaşan insanlar var. Bunlarla
görüşüp bu neticeyle o şahsın ismine ulaştık biz. Ama, 156 ihbar telefonuna bu şahıslardan
veya aynı şahıs veya farklı, bilemiyorum, bir bayan, daha sonraki bir tarihte arayıp, bu şahısla
ilgili yine ihbarda bulunmuştur. Bunu da, biz, 156 kayıtlarından çıkarıp mahkemeye intikal
ettirdik...

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Peki.
Ali Kaya, Özcan İldeniz, ifadelerinde Seferi Yılmaz'la ilgili bir çalışma yapmak üzere,

Şemdinli'ye gittiklerini belirtiyorlar. Veysel Ateş ise bazı eski itirafçılarla görüşme yapmak
üzere ilçeye gittiğini belirtiyor. Eğer iddia edildiği gibi Seferi Yılmaz'a ait örgüt tarafindan
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içerisinde bomba bulunan bir paket gönderilecek idiyse, İlçedeki emniyet birimleriyle niye
koordine etmediniz?

SEFER RESULOĞLU - Efendim, gitme maksatları o zaten, koordine. ilgili
cumhuriyet savcısı ve yerel birimlerle koordine maksadıyla gidiyorlar."

Demiştir.

Belirtilen Emniyet birimlerinde bu şahsın terör örgütü ile ilişkisi nedeniyle hakkında
Jandarma birimlerince iletişimin dinlendiğine ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 24.03.2006
tarih ve 52575 sayılı yazısında değinildiği üzere adı geçenle ilgili olarak istihbarat
birimlerinde herhangi bir istihbari çalışma bulunmadığı incelenmiştir.

Hakkâri İl Jandarma KomutanlığVnın bahse konu şahsa bir paket geleceği yolunda
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne "Faks Mesaj Formu" ile bilgi vermesi 16.11.2005 tarihine,
Seferi YILMAZ'ın kullandığı GSM'in dinlenmesinin sona erdirildiği tarihten 15.11.2005
tarihinden bir gün sonrasına, 09.11.2005 günü meydana gelen patlamadan ise 6 gün sonrasına
rastlamaktadır. Bu mesaj formunda: " Bir örgüt mensubuna verilmek üzere göndericinin narlı
market, alıcının da Şemdinli ilçesinde umut kitapevi adresli olan bir paketin gönderildiği ve
bu paket içersinde örgüte ait elektronik cihazların bulunduğu", faks mesai formunun yorum
ve öneriler bölümünde ise " Örgüte telim edilecek olan paketin posta ve kargo şirketlerinden
takip edilerek yakalanabileceği değerlendirilmektedir." denildiği görülmektedir.

Bu bilginin, Hakkâri Valiliği, Hakkâri İl Emniyet Komisyonu, Hakkâri MİT Bölge
Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirilmemesinin nedenini, Jandarma
yetkilileri,; söz konusu kişi hakkında iletişimin tespiti konusunda mahkeme karan bulunması,
anılan bilginin henüz paylaşılacak nitelikte istihbari bilgi niteliği taşımaması olduğu ileri
sürülmektedir.

Ancak. Şemdinli İlce Jandarma Komutam Binbaşı Erdem YILMAZ.
Komisyonumuza verdiği ifade de: 07.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçesine gelen Ali Kaya ile
Özcan İldeniz'in İlçe Jandarma Komutanlığına uğradıkları, kendisine Seferi YILMAZ'a
içinde bomba olabilecek bir paketin gelebileceğini, bu konuda dikkatli olması gerektiğini
söylediklerini beyan etmiştir. Bu durum anılan Jandarma Komutanının Komisyonumuza
verdiği beyanda şöyle belirtilmektedir;

"ERDEM YILMAZ -...Ali Kaya ile Özcan İldeniz astsubay İl Jandarma
Komutanlığımızın istihbarat şube çalışan rütbelileri, kendilerini tanıyorum...

7 Kasımda geldiler. Zaten çok kısa bir görüşmemiz oldu. Beni özellikle Özcan
Astsubay "komutanım, şimdi zamanımız yok, bizim Yüksekova'ya dönmemiz gerekiyor, yine
bir bombadan bahsediliyor, aman dikkatli olun..." O esnada da, biz, ilçe jandarmanın camdır,
pvc'dir diğer tamiratıyla ilgileniyorduk. "Yurtdışından bir paket konusu var, biz bunu detaylı
olarak görüşeceğiz" dedi.

BAŞKAN - 7 Kasımda geldiler, o gün döndüler mi, yoksa ilçede kaldılar mı?
ERDEM YILMAZ - O gün döndüler, yani, ben çok kısa görüştüm.
BAŞKAN - Veya ilçeden ayrılıp ayrılmadıklarını bilmiyorsunuz?
ERDEM YILMAZ - Ben çok kısa görüştüm. Ayrılmışlardır... Çünkü, aynlmasalar

benimle görüşürlerdi daha uzun süreli diye düşünüyorum.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Peki, bu geldiklerinde size geniş çaplı mı bilgi

veriyorlar, yoksa çok kısa ve öz mü?
ERDEM YILMAZ - Çok kısa ve öz bir bilgi, 7 Kasım tarihinde. "Komutanım

yurtdışından bir paket olayı var, bomba olabilir" şeklinde beni uyardılar.
BAŞKAN - Biraz da şöyle belki Şükrü Bey; yani, orada elde ettikleri bilgileri,

istihbari faaliyetleri sizinle paylaşıyorlar mıydı...
ERDEM YILMAZ - Tabiî ki...
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BAŞKAN - ...yoksa, bir dostluk adına işte komutamın deyip, bir çay içip mi
gidiyorlardı?

ERDEM YILMAZ - Hayır. Benimle paylaşırlardı.
BAŞKAN - Yani, bir değerlendirme yapıyorsunuz?
ERDEM YILMAZ - Tabiî.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Öyle bir mecburiyeti var mı, yoksa gerektiği kadar

bilgiyi size aktarabilir, daha üst makamlara arz edebilir...
ERDEM YILMAZ - Gerektiği kadar bilgiyi de aktarabilir;
İlçenin kamu düzen ve güvenliği, emniyet ve asayişi için önem arz eden bu bilginin

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı'na şifahen aktarılması, ancak Şemdinli İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve diğer yetkili makamlara iletilmemesi, tek bir teşkilat gibi çalışması gereken
kolluğun işbirliği ve koordinasyon içinde faaliyet göstermesi ilkesine uyulmadığını
göstermektedir...

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - En son o geldiklerinde ne konuşuldu, ne
söylediler size?

ERDEM YILMAZ - 7 Kasımdaki kendim görüştüğümde, Özcan Astsubay dedi ki:
"Komutanım, bizim zamanımız kısıtlı, Yüksekova'ya geri döneceğiz, başka işlerimiz de var,
yurtdışından bir paket, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pasaja bir paket... Ancak, bu, bomba
olabilir. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor, detaylarını görüşeceğiz..."

BAŞKAN - İsim telaffuz etmediler mi size, pasaj diye geçiyorsunuz?
ERDEM YILMAZ - Bana isim telaffuz ettiler; ama, dediğim gibi çok kısa görüştük.

İşte "Seferi Yılmaz adına yurtdışından bir paket. Bu, şifreli bir şey olabilir..." Özellikle
bomba konusunda beni uyardılar, dediler: "Biz bununla ilgili zaten birkaç gün sonra
geleceğiz, geldiğimizde detaylı görüşürüz, sırf sizi uyarmak için yanınıza uğruyoruz..."

BAŞKAN - Peki, siz bunu savcılığa filan intikal ettirdiniz mi; yani, böyle bir şey
gelecek, kuryeyle gelecek... O arada, arama, takip vesaire bir şey yaptınız mı?

ERDEM YILMAZ - O an yapmadım; çünkü "detaylı çalışmamız devam ediyor, daha
sonra geleceğiz komutanım, biz sizi bomba konusunda uyarıyoruz" dediler.

BAŞKAN - Peki, böyle ciddî bir şeyde, siz, bunu yazıya dökmüyor musunuz?
ERDEM YILMAZ - Tabiî dökeriz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Var mı?
ERDEM YILMAZ - Tabiî ki, önemli şimdiye kadar yaşadığımız, savcımızı

uyarmamız gereken...
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - 7 Kasımdaki görüşmeyi, bu bombalamayı yazıya

döktünüz mü diye soruyor Başkan?
BAŞKAN-7'sinde geldi ya size...
ERDEM YILMAZ - Onu dökmedim; çünkü, detaylı daha sonra...
BAŞKAN - Ciddî bir isnattır, takip edilmesi gerekiyor, can ve mal kaybına neden

olabilir, niteliğini bilmiyorsunuz. Yahu, bu böyle böyle almıştır, hatta siz böyle vukuat
raporları filan da denilen bir şeyler var ya üst makamlara kadar ulaştırıyorsunuz bunları, bu
haber alınmıştır diyorsunuz, değerlendiriyorsunuz onu. Böyle bir tutanak vesaire ile, siz, işte
karakolumuza mı diyorsunuz ne diyorsanız artık böyle bir ihbar olmuştur... Şeyini de
bildirmeyebilirsiniz, yani, bu kamu görevlileridir; ama, böyle bir üst makamlara intikal
ettirmek için öyle bir girişiminiz oldu mu?

ERDEM YILMAZ - Şöyle Sayın Başkanım: Zaten, rütbeli arkadaşlarımız üst
makamın personeli. Belli ki bir çalışmaları var, beni zaten uyarıyorlar ve "birkaç gün sonra
komutanım detaylı olarak geleceğiz, görüşeceğiz...Bana kısa ve öz bir bilgi. Beni uyarmaları
bomba konusunda." Demiştir.

5397 sayılı Kanun, iletişimin dinlenmesi, teknik takip v.b konularında elde edilen bilgi
ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesinin geçerli olduğunu amirdir. Bu
kapsamda elde edilen bilgilerin mülki, güvenlik ve istihbarat birimleri ile paylaşılmasına
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iletişimin dinlenmesi kararını veren merciin karar vermesi gerekir. Bilgi paylaşımını öngören
açık bir düzenleme de bulunmamaktadır. O halde dinlemeyi yapan istihbarat birimince elde
edilen ve gecikmesinde sakınca bulunması, ilerde telafisi imkansız zararların meydana
gelmesini önlemeye yönelik bilgilerin kamu güvenliğinin sağlanması, emniyet ve asayişin
korunması için dinleme kararını veren merciin izni ile ilgili diğer birimlere iletilmesini
gerektiğini söylemek mümkün bulunmaktadır.

Komisyonumuzca, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı ile paylaşılmakta bir
mahzur görülmeyen bu bilginin, Seferi YILMAZ'ın ikameti ve işyeri de dahil olmak
üzere sorumluluk sahasında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Jandarma Teşkilatı
Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 154. maddesine göre, "Jandarmanın sorumluluk
alanında, polis tarafından; siyasi emniyetle ilgili ya da emniyet ve asayişle ilgili haber
toplama faaliyetlerinde; Jandarma'nın bu görevlilere gerekli yardımı yapacağı, buna
karşhk polisin yapacağı çalışmalardan ve edindiği bilgilerden, Jandarmaya bilgi
vereceği** Jandarmanın da aynı şekilde polis bölgesinde yapacağı haber toplama
faaliyetinden ise polise bilgi vermesi gerektiği halde, aktarılmaması, Hakkâri II
Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen iletişimin dinlenmesi, teknik takip
sırasında Seferi YILMAZ isimli şahsın işyerine veya evine gelebilecek ve terörist
faaliyetlerde kullanılabilecek tehlikeli bir paket bilgisinin ilgili diğer istihbarat birimleri
Ue güvenlik birimleri ile paylaşümaması işbirliği ve koordinasyon zaafiyeti olarak
değerlendirilmiştir.

3.ŞemdinU İlçe Emniyet Müdürü'nün, Seferi YILMAZ'a Gelecek Paketle İlgili
Beyanının Değerlendirilmesi

Şemdinli İlce Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN. Seferi Yılmaz isimli şahsa bir paket
geleceği yönünde bir bilgisi olup olmadığı konusunda Komisyonumuzca alınan beyanında;

"ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Bu Seferi Yılmaz'la ilgili sizde gerekli doküman var
mıydı? Şahsın kim olduğunu biliyor muydunuz? Kitabevinin sahibi...

TACETTİN ASLAN - Biz Seferi Yılmaz'ı kitapçı olarak biliyorduk. Aynı zamanda
örgüt mensubu olmaktan cezaevine girip çıktığını biliyoruz; ama, diğer konularda bilgimiz
yok. Yani, Seferi Yılmaz'm örgütle ilişki içerisinde olduğu, örgüte işte lojistik destek
sağladığı gibi konularda bilgimiz yok.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Veya o gün bir paket geleceği...
TACETTİN ASLAN - O gün ona bir paket geleceği konusunda bilgimiz var. O gün

değil ama, Seferi Yılmaz'a herhangi bir kargo şirketine bir paket gelecek, bize söylenen
buydu, biz de bununla ilgili...

BAŞKAN - Bu söyleme şifahi mi yazılı mı?..
TACETTİN ASLAN - Yazılı efendim. Şifahî de söylendi yazılı da geldi, ben de

bunun üzerine...
BAŞKAN - Kaç gün önce geldi yazı?
TACETTİN ASLAN - Yani, ook değil, cok değil, yani bir hafta, on gün, bilemediniz

onbes gündür. Ben de bu konuyla ilgili mahkeme karan aldım, mahkemeden karar çıkarttım.
Bu noktadaki görevlerimize ve asayiş ekibimize de konuyu tebliğ ettimT gelen kargo şirketleri
üzerinde arama yapacaksınız. Seferi Yılmaz* a ait bir paket bulunursa, mahkeme karanvla el
koyacağız. Yani, karâr isteyeceğiz tekrar, el koyma karan, yani, işlemini yapacağız. Ben
başka bir şey yapamam."

Şeklindeki ifadesi üzerine, Komisyonumuzun 06.02.2006 tarih ve
A0.1.1.GEÇ.10/322,323,324-129 sayılı yazısı ile Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığından
"Şemdinli İlçe Merkezinde Umut Kitabevi sahibi olan Seferi YILMAZ'a 09.11.2005
tarihinden önce bir paket/paketlerin gelebileceği kargo firmalarının aranması ve anılan eşyaya
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el konulması yönünde mahkemece alınmış bir karar var ise bu kararın bir örneğinin
Komisyonumuza ulaştırılması" talep edilmiş, anılan Savcılığın 07.02.2006 tarih ve 2006/204
sayılı yazısı ile ; " Şemdinli İlçe merkezinde Umut Kitapevi sahibi olan Seferi YILMAZ'a
09/11/2005 tarihinden önce bir paketin gelebileceği kargo firmalarının aranması ve anılan
eşyaya el konulması yönünde mahkemece alınmış bir karar bulunmamaktadır." biçiminde
cevap verilmiştir.

Aynca, Komisyonumuzun 09.02.2006 tarih ve A0.1.1.GEÇ.10/322,323,324-129 sayılı
yazısı ile Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünden de "Şemdinli İlçe Merkezinde Umut
Kitabevi sahibi olan Seferi YILMAZ'a 09.11.2005 tarihinden önce bir paket/paketlerin
gelebileceği kargo firmalarının aranması ve anılan eşyaya el konulması yönünde mahkemece
alınmış bir karar var ise bu kararın bir örneğinin Komisyonumuza ulaştırılması istenmiş,
Şemdinli Üçe Emniyet Müdürlüğü'nün 10.02.2006 tarih ve 2006/66 sayılı ile; "Konu ile ilgili
olarak İlce Emniyet Müdürlüklerine gönderilmiş herhangi bir mahkeme karan bulunmadığı"
yanıtı verilmiştir.

Bu durumda, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'in Seferi YILMAZ'a
gelecek paketin kargo şirketlerinde aranması ve el konulması yönünde bir mahkeme karan
olduğu yönündeki beyanının doğru olmadığı, Komisyon huzurunda yanlış bilgi verdiği ortaya
çıkmaktadır.

Belirtilen nedenle, Seferi YILMAZ'a gelecek paketin kargo şirketlerinde
aranması ve el konulması yönünde bir mahkeme kararı olmadığı halde olduğu, bu
kararı personele de tebliğ ettiği yönünde Komisyon huzurunda yanlış bilgi verdiği
ortaya çıkmaktadır. Komisyonumuzca anılan görevlinin neden böyle bir yanlış bilgi
verdiği konusu anlaşılamamıştır.

V- JANDARMA-HABER ELEMANI İLİŞKİSİ VE VEYSEL ATEŞ
OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyonumuzun 05 Ocak 2006 gün ve ESAS NO: A.01.1.GEÇ. 107322.323.324-
(56) sayılı yazısına karşılık olarak Jandarma Genel Kormıtanlıfo'nın 23.01.2006 tarih ve
3050-8-06/Pl.ve Gûv.D.PI.ve Koor.S.f 19498) savılı yazısında. Hakkâri Jandarma
Komutanlığı haber elemanı olan Veysel Ateş'in durumu ve haber elemanı olgusunun izahı
şöylece yapılmaktadır:

"a. Kolluk görevi icra eden birimlerin çeşitli haber kaynak ve vasıtaları mevcuttur.
Bunun yanında suçlann önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması maksadıyla; 5271 sayılı
CMK Md.152, 158; 5237 sayılı TCK Md.97, 98,160,166,192, 201, 233, 254, 258, 278, 279,
280, 282, 284, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu üe 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele vb.
kanunlar gereği, kişilere getirilen bildirimde bulunma zorunluluğundan istifade ile
vatandaşların bilgi ve görgüsüne de başvurulmaktadır.

b. Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimlerinin haber toplama
kaynaklarından biri olan haber elemanlan ile ilgili işlemler, Jandarma Teşkilatı, Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinin 84 ncü maddesinin "Suçlann Jandarma tarafından öğrenilmesi;
istihbarat teknikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve ajan, muhbir ve mutemet
olarak nitelenen kimselerden gizli haber elde edilmesiyle olur." şeklindeki hüküm ve
"JGY : 37-8 Haber Elemanlan Temini, Kullanılması Üe Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü
Yönergesinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yürütülmektedir.

c. Bu yönergeye göre;
(1) Haber Elemanlan; gizliliğe azami riayet eden, iki taraflı çalışmayacağı anlaşılan,

kendisine memur, resmi görevli vb. süsü vermeyen, devamlı haber toplayıp, getirebilecek
kişiler, ihtiyaç duyulan bilginin özelliğine binaen daha Önce suç işlemiş veya suç işlemeye
yatkın kişiler (Eski hükümlü, şüpheli, boşta gezer vb. şahıslar) su- saklamayı iyi bilen ketum
şahıslar ile dürüst ve güvenilir şahıslar arasından seçilir.
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(2) Haber Elemanlarının deşifre olmalarına engel olmak, faaliyetlerinin gizlilik
esasları ve bilmesi gereken prensibine göre yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sadece bağh
olduğu istihbarat birimlerince kayıtlan tutulmaktadır. Dolayısıyla Haber Elemanlarının kimlik
bilgileri ilgili birimler haricinde, J.Gn.K.hğı ve bağlısı herhangi bir birlik kurum ve kuruluş
tarafından bilinmemektedir.

ç. Haber elemanı olarak nitelendirilen kişiler, gönüllülük esasma göre ve vatandaşlık
görevleri gereği bu bilgileri kolluk kuvvetlerine vermektedir. Bu anlamda vatandaşlar
arasında bir aynm yapılmamaktadır.

d. Bilgi ve görgülerine başvurulan vatandaşlardan düzenli olarak görüşülenler
"Haber Elemanı" olarak nitelendirilmektedir. Bunun dışında istihbarat faaliyetlerinde
"itirafçı" adı altında haber elemanı kullanımına ilişkin bir sistem mevcut değildir.

e. Bazı gruplar tarafından "itirafçı" olarak nitelendirilerek kamuoyuna lanse edilen
kişilerin esasında, çoğu kaçırılarak veya zorla PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne katılmak
zorunda kalan, fırsatını bulduğunda da örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan
vatandaşlar olduğu bilinmektedir. Bu şekilde güvenlik güçlerine teslim
olan/yakalananlardan ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere
Dair Kanun ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasasından faydalanarak cezalanndan
indirim yapılanlann bazılan, terör örgütü eylemlerinin ortaya çıkanlmasına önemli katkılar
sağlamıştır.

(3) Anılan şahıs daha önceden "Görüşülen Şahıs," konumu ile (Veysel Ateş) istihbari
çalışmalarda bulunmuş, 2001 yılında Jandarma Genel Komutanlığınca yürürlüğe konulan
JGY 37-8 Haber Elemanlanmn Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü
Yönergesi esaslarına göre, 03.08.2004 tarihinde (8032650) Haber Elemanı numarası ile
Hakkâri İl J.K.hğı İsth.Ş.Müdürlüğü tarafından kayıt alüna alınmıştır.

(4) Aynca, Vevsel ATEŞ 03.08.2005 tarihine kadar istihbarat çalışmalarında Hakkâri
İl J.K.lıeına kavıtlı haber elemanı olarak yardımcı olmuştur. Bölgedeki terör örgütünün
faaliyetlerine yönelik çalışmalarda, örgüt yanlısı, örgüte yardım yataklık eden, terör
örgütünün cephecilik faaliyetlerini yürüten, lojistik destek sağlayan kişi ve kişilerin izledikleri
yollar hakkında bilgi edinerek Hakkâri İl J.K.lığma aktarmıştır. Böylelikle olabilecek
eylemler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçlerinin uyanlarak zayiat
vermesi önlenmiş, bu katkılarından dolayı da ayn ayn (3) kez olmak üzere toplam (900)
milyon TL. İstihbarat ödeneğinden nakdi para ödenmiştir.

(5) Söz konusu şahıs istihbarat birimlerine (13) adet nitelikli bilgi vermiş, verilen bu
bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, (1) terör örgütü mensubunun güvenlik
güçlerine teslim obuasını sağlamıştır. Veysel ATEŞ tarafından verilen bilgiler ektedir.

(6)Veysel ATEŞ dahil haber elemanlarından alman ham bilgiler, diğer kaynaklardan
teyit edildikten, doğruluğu ve güvenirliliği ortaya konularak analiz sürecinden geçirildikten
sonra istihbarat haline getirilen bilgi doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

6. 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile
4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasasından faydalanan ve kamuoyunda "İtirafçı"
olarak nitelendirilen hiçbir şahıs, Jandarma Genel Komutanlığının lojman, araç-gereç, iaşe
ve ibate gibi imkânlardan faydalanmamaktadır."

Komisyonumuzun 25.01.2006 tarih ve Esas No:A.01.1.GEC.10/322.323.324-71 savılı
yazısı ile Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'ndan ; "01.06.2005 tarihinden bu yana. Hakkâri
Merkez. Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde istihbarat islerinde istihdam edilen haber
elemanlarına her eleman bazında sağlanan her türlü maddi imkanlann ( ücret, yardım, iase-
ibate v.b V bildirilmesi istenmiş.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının Komisyonumuza gönderdiği 06.02.2006 tarih ve
0621-11-06/Ter.olv.(426) (700) savılı yazısında cevaben:
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" 3 7 1 3 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 14 ncü maddesi "Bu kanun kapsamına giren
suçlan ve bu suçlan ihbar edenlerin hüviyetleri nzalan olmadıkça veya ihbann mahiyeti
haklannda suç teşkil etmedikçe açıklanamaz11 hükmüne amirdir. Ayrıca; bölge özelliği ile suç
istatistiği göz önüne alındığında haber elemanlannın açık kimliklerinin deşifre edilmesi haber
elemanlan için hayati tehlike arz edeceğinden dolayı Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı
kayıtianndaki haber elemanlannm açık kimlikleri bildirilmemiştir. Haber alma ödeneğinin sarf
yetkileri ve kullanma esaslan, Jandarma Genel Komutanlığının JGY:37-3 Haber alma
ödeneğinin sarf yetkileri ve kullanma esaslan yönergesinde belirtilmiştir. Bahse konu yönergenin
dördüncü bölüm birinci maddesi gereğince mevcut haber ödeneği;

a.. Devletin güvenliğini tehdit eden yasadışı yıkıcı ve bölücü örgütlerin faaliyetlerine
ilişkin haber alma faaliyetlerine,

b. Her türlü kaçakçılıkla ilgili haber alma faaliyetlerine,
c. Emniyet ve asayişe müessir konularla ilgili haber alma faaliyetlerine,
d. Haber elemanlannın olaylarla ilgili yapılan zaruri masraflarına,
e. İstihbarat faaliyetlerinde görevlendirilen Jandarma personelinin zaruri

masraflarına,
f. Görev gereği takip, gözetleme, gizli görev, buluşma ve mülakat için yapılacak

zaruri masraflara,
g. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığınca alınacak istihbarat maksatlı

özel teknik malzeme, araç ve gereç alımlarına,
h. İstihbarat hizmetlerinde yapılacak takip, temas, vasıta ve posta ücretlerinde,
i. Jandarma Genel Komutanlığınca onaylanan diğer haber alma faaliyetlerinde

kullanılır hükmü amirdir. Bu kapsamda;
01 Haziran 2005 tarihinden bu güne kadar (26) ayn haber elemanına getirdikleri (44)

Adet bilgi karşılığında tanzim edilen ödeme fişi ile 16.200 YTL. nakdi yardım yapılmıştır.
Bunun dışında kendilerine yardım, iaşe, ibate vb. nedenlerle herhangi bir ödeme
yapılmamaktadır.

İlgi ile istenen "JGY:37- 8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin
Tespiti ve Kontrolü Yönergesi" "GİZLİ" gizlilik dereceli olması nedeniyle gönderilememiştir.
Görevlendirilecek bir personel vasıtası ile yerinde incelenebilir." şeklinde bilgilere yer
verilmiştir.

Mülkiye Müfettisligi'nin 27.02.2005 tarih ve 82/2 sayılı "Araştırma RaponTnda
Jandarma Genel Komutanlığının gönderdiği bilgi ve belgeler çerçevesinde haber elemanı
konusunda su bilgiler yer almaktadır:

"Haber Elemanı Temini ve Yönetimi:
a. Jandarma Birliklerinin haber kaynak ve vasıtaları üst birlikler, ast birlikler ve

bölgesinde konuşlu diğer komşu birlikler ile devriyelerdir.
b. Özellikle önleyici istihbaratın elde edilmesinde bu haber kaynak ve vasıtalan yeterli

olmadığından suçlann önlenmesi ve işlenen suçlann aydınlatılması maksadıyla; 5271 sayılı
CMK Md. 152, 158, 5237 sayılı TCK Md. 97, 98, 160, 166, 192, 201, 233, 254, 258, 278,
279, 280, 282, 284, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanunlarda türk vatandaşlanna getirilen haber verme yükümlülüğünden de
istifade ile vatandaşlann bilgi ve görgüsüne de başvurulmaktadır.

c.Bu kapsamda bilgi ve görgülerine başvurulan vatandaşlardan düzenli olarak
görüşülenler "Haber Elemanı" olarak nitelendirilmektedir.

ç.Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimlerinin haber toplama kaynaklanndan
biri olan haber elemanlan ile ilgili işlemler, Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin 84 ncü maddesinin "Suçlann Jandarma tarafından öğrenilmesi; İstihbarat
teknikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar ve ajan, muhbir ve mutemet olarak nitelenen

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 356 —

kimselerden gizli haber elde edilmesiyle olur." Şeklindeki hüküm ve JGY: 37-8 Haber
Elemanları Temini, Kullanılması Üe Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü_Yönergesinde
belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yürütülmektedir. Bu yönergeye göre;

(l)Temin edilecek haber elemanları; gizliliğe azemi riayet eden, iki taraflı
çalışmayacağı anlaşılan, kendisine memur, resmi görevli v.b. süsü vermeyen, devamlı haber
toplayabilecek, ihtiyaç duyulan bilginin özelliğine göre daha önce suç işlemiş veya suç
işlemeye yatkın kişiler (eski hükümlü, şüpheli, boşta gezer vb. şahıslar), sır saklamayı iyi
bilen ketum şahıslar ile dürüst ve güvenilir şahıslar arasından seçilir.

(2) Haber elemanlarının deşifre olmalarına engel olmak, faaliyetlerinin gizlilik esasları
ve bilmesi gerekin prensibine göre yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sadece bağlı olduğu
istihbarat birimlerince kayıtlan tutulmaktadır. Dolayısıyla Haber Elemanlarının kimlik
bilgileri ilgili birimler haricinde^ J.Gn.K.lığı ve bağlısı herhangi bir birlik kurum ve kuruluş
tarafından bilinmemektedir.

d. Haber elemanı olarak nitelendirilen kişiler, gönüllülük esasına göre ve vatandaşlık
görevleri gereği bu bilgileri kolluk kuvvetlerine vermektedir. Bu anlamda vatandaşlar
arasında bir ayrım yapılmamaktadır.

e. Kamuoyunda itirafçı olarak bilinen 'Topluma Kazandırma Yasası" ve "Pişmanlık
Yasası" gibi yasal düzenlemelerden faydalananlardan oluşturulmuş bir sistem
bulunmamaktadır.

f. Belirtilen yasalardan faydalanan bazı şahıslardan çok az da olsa terörist faaliyetlere
yönelik bilgilerinden dolayı, haber elemanı olarak faydalanılmaktadır. İstihbarat personeli ile
anılan şahıslar arasında "Haber Elemanı" ilişkisi dışında hiçbir ilişki bulunmamakta ve bu
kişilere herhangi bir görev verilmemektedir. Bu şekilde bilgilerine başvurulanlara diğerleri
gibi kod numarası verilmekte ve kimlikleri saklı tutulmaktadır.

g. Bu kapsamda; Hakkâri İl J.IClığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Haber Elemanı
olarak kullanılan Veysel ATEŞ'in kaydı ile ilgili bilgiler İl J.Krlığında tutulmaktadır.
Dolayısıyla J.Gn.K.hğında Veysel ATEŞ'in Haber Elemanı olarak kullanıldığına dair bilgi
bulunmamaktadır.

Haber Elemanlığı Sistemi:
Jandarma teşkilatının "haber elemanı" sistemi ile çalıştığı, bu konuyla ilgili bir

yönergenin yürürlükte olduğu, haber elemanı olarak seçilen kişilerde belli bazı özellikler
yanında suç işlemiş veya işlemeye meyilli kişiler olmasına da dikkat edildiği, bu çerçevede
sadece Pişmanlık Yasası veya Topluma Kazandırma Yasasından yararlanan kişilerden
oluşmuş bir sistemin olmadığı, ancak durumu uygun olan bu kişilerden de haber elemanı
olarak yararlanıldığı anlaşılmaktadır.

"Haber elemanı" olarak kullanılan kişilerin resmi güvenlik görevlileri ile birlikte resmi
araçla görevlere gitmeleri, operasyonlara katılmaları konusuna değinilmediği görülmektedir.
Eğer haber elemanlarından sadece haber maksatlı olarak yararlanılıyorsa dış görevlere bu
kişilerle birlikte gidilmesinin mantıklı bir izahının da olması gerekmektedir. Şemdinli
olayında Seferi YILMAZ ile ilgili olarak daha önceden elde edilen bilgi ve belgelerin adli
makamlara teslim edilmesi için gidildiği söylenen bir görevde haber elemanı olarak kullanılan
bir kişinin de ekipte yer almasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

Güvenlik hizmeti Devletin asli fonksiyonlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla bu
hizmetin kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kamu görevlileri eliyle yürütülmesi esastır.
Özellikle terörle mücadele konusunda bu husus daha bir önem kazanmaktadır. Belli bir
yöredeki insanlara silah ve cephane vererek kendilerini korumaları veya Devletin resmi
güvenlik güçlerine yardımcı olmaları şeklindeki bir yöntem olağanüstü dönemlerde, geçici
olarak başvurulacak bir yöntem olmaktan öte götürülmemelidir.

Bir şekilde teröre ve suç örgütlerine bulaşmış vatandaşlarımızın pişman olmaları ve
topluma tekrar kazandırılmaları amacıyla yapılan yasal düzenlemelerden yararlanan insanlar
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da mevcut bilgilerinden terörle mücadele kapsamında yararlandıktan sonra hiçbir şekilde
güvenlik hizmetlerinde isteğe bağlı veya zorunlu olarak kullanılmamalı, bu kişilerin kendi
yörelerinde, bu mümkün olmazsa ülkemizin başka yörelerinde yine Devlet desteği sağlanmak
suretiyle toplumun sıradan bir ferdi olarak yaşamını sürdürmesine ilişkin yöntemler
geliştirilmelidir..."

Hakkâri İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT. Komisyonumuzca alınan beyanında
Vevsel Ateş ve haber elemanı konusunda sunlan belirtmiştir:

"BAŞKAN - Şimdi, sizin yazdığınız yazıdan ben şunu anladım; yani, bu Ali Kaya ile
Özcan İldeniz, Veysel Ateş de o şeyin içine dahil miydi?

ERHAN KUBAT - Veysel Ateş görevlendirmeye dahil değildi Sayın Başkanım. O bir
haber elemanıdır, bizim kayıtlı haber elemanımız. Personel, onunla ilgili, başka haber
elemanlarıyla ilgili göreve gittiği zaman görüşür, bilgi alır.

BAŞKAN - O sizin bilginizin dışında.
ERHAN KUBAT - Personelimizin hangi haber elemanıyla görüşeceğini biz bilmeyiz.
BAŞKAN - Şimdi, bu Veysel Ateş haber elemanı; onunla bir ara demiş ki, artık

bizimle ilgisi yok, irtibatı da kesildi. Bize gelen yazılarda öyle de bir cümle var. Yani,
3.8.2005 tarihinde.

ERHAN KUBAT- Şimdi, şöyle arz edeyim size bunu...
BAŞKAN - Yani, öğrenmek istediğim, üst komutan olarak, siz, görevli olan o

kişilerin, somut olayımızda, Ali Kaya ile Özcan İldeniz'in haber elemanı olarak kullanılmaları
sizin bilginizin dışmda mı oluyor?

ERHAN KUBAT - Yani, bir İl Jandarma Komutanı olarak, kayıtlı haber elemanlarını
bilmemiz mümkün değil. İstihbarat şube müdürü bilebilir; ama, esas haber kaynağına inecek
kişiler bilir. Mesela, diyelim ki, il merkezde, Çukurca'da görüşüldü. Beri, görevlendirme
yazısı çıkarırım, gider orada haber kaynağıyla, haber elemanıyla, kayıtlı haber elemanıyla
görüşür, onun sonucunu getirir, toplantı sonucunu arz eder istihbarat şube müdürüne, bir sürü
yerden bilgiler gelir, haberdir bunların hepsi, bunların hepsi değerlendirilir, istihbarat şekline
çevrilir.

BAŞKAN - O zaman, şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz; yani, bir de, üst komutanların
bilebileceği yasal haber elemanı... Hatta, bunun için de bir mevzuat da var galiba. Bunun
dışında da, istihbarı faaliyette bulunacak olan kişilerin kullanacağı haber elemanları diye ikiye
ayırabilir miyiz bunu?

ERHAN KUBAT - Sayın Başkan, böyle bir ayınm... Yani, ben sizin belirttiğiniz
hususu tam olarak anlayamadım.

Bakın, şimdi, haber elemanlarını alma şeklimiz, bizim, bir, mesela görüşülen kişidir,
ajandır, muhbirdir. Yani, statülerine göre. Yani, biz bunu, bizim yönergemize göre yaparız.
Yani, il jandarma komutanlığında onaylıdır bunlar.

BAŞKAN - Şimdi, sizin yazdığınız yazıdan ben şunu anladım; yani, bu Ali Kaya ile
Ozcan ildeniz, Veysel Ateş de o şeyin içine dahil miydi?

ERHAN KUBAT - Veysel Ateş görevlendirmeye dahil değildi Sayın Başkanım. O bir
haber elemanıdır, bizim kayıtlı haber elemanımız...

KOMİSYON UZMANI - Şimdi, gönderilen yazıda, Veysel Ateş'in, 3.8.2004'te haber
elemanı olarak kayda geçirildiği anlaşılıyor.

ERHAN KUBAT - Orada, yönerge değişikliğinden dolayı.
KOMİSYON UZMANI - 3.8.2005'te de, yani bir sene sonra, Veysel Ateş'in haber

elemanı olarak kullanılmasından vazgeçiliyor, resmî yazıda var bu ifade. 9.11 olayında ne
arıyor diye, onu soruyoruz. İlişiği kesilmiş bir adam.

ERHAN KUBAT - Size yazdığım yazıyı ben şimdi çıkarıyorum. Yani, haber
elemanlığından çıkarılmış diye bir yazı ben hatırlamıyorum. Ancak, söyle bir yazımız var;
HGY 37'ye 3 cıköğı zaman, bunlar şey olarak girmiş. Daha önceden görüşülen kişi olarak
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kayda alınmış, daha sonra da ajan muhbir olarak alınmış, kayıtlı, üç kere buna ödeme
yapılmış, 13 kere bilgi getirmiş. Hiç, görevden çıkarılmış diye bir şey hatırlamıyorum ben.

ENVER YILMAZ (Ordu) - Veysel Ateş, 13.8.2005'ten sonra sizde halen görevli mi?
ERHAN KUBAT - Görevli değil de, haber elemanı olarak.
ENVER YILMAZ (Ordu) - Devam ediyor mu?
ERHAN KUBAT - Devam ediyor diye biliyorum.
ENVER YILMAZ (Ordu) - Gönderilen yazıda, 13.8...
ERHAN KUBAT - Onu bir daha inceleyim ben. Gerçekten o yazıyı da bulamadım, o

konuyla ilgili de bir bilgim yok. Yani, 13.8'den itibaren görevi kesilmiştir diye bir şey
hatırlamıyorum. O konuya bir daha bakabilirim."

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULĞULU ise
aynı konu ile ilgili olarak;

"BAŞKAN - Peki, Veysel Ateş'i haber elemanı olarak, bu normal mevzuata uygun
tayin edilen bir haber elemanı mı?

SEFER RESULOĞLU - Evet.
BAŞKAN - Ne zamandan beri haber elemanıdır Veysel Ateş?
SEFER RESULOĞLU - 2004 yılı ağustos ayından itibaren kayıt altına alınmış

efendim. Daha önce de, bu, cezaevinden çıktıktan sonra askerlik hizmetini yapmış, askerliğini
bitirdikten sonra da kayıt altına alınmadan, görüşülen şahıs pozisyonunda, bizden önceki veya
daha önceki arkadaşlarımızla görüşüyormuş.

BAŞKAN - Bu, kayıtlı haber elemanı?..
SEFER RESULOĞLU - Evet, 2004 yılı ağustos ayından itibaren kayıtlı efendim.
BAŞKAN - Peki, kayıtsız haber elemanı da kullanırlar mı, sizin gönderdiğiniz

istihbarı faaliyet için, işte, Şemdinli'ye gidin, Yüksekova'ya gidin, Çukurca'ya gidin
dediğiniz kişiler, mesela, Ali Kaya ile Özcan İldeniz sizin bilginiz dışında haber elemanı
kullanırlar mı?

SEFER RESULOĞLU - Şimdi, haber elemanı kullanırlar efendim. Nasıl; ama, bunun
verdiği bilgiler teyit edilmeden veya şahsın dürüstlüğü, verdiği bilgilerdeki doğruluk derecesi
teyit edilmeden kullanılmaz, kayıt altına alınmaz bu şahıs. Önce denemelerden geçirilir,
verdiği bilgiler ne kadar doğru, ne maksatla veriyor, bizi mi kullanmak istiyor yoksa başka bir
hedefi mi var şeklinde teyit edilir, müteakiben bu şahıslar haber elemanı olarak
kategorilendirilir.

BAŞKAN - Peki, bu şeyle, Ali Kaya, Özcan İldeniz, Veysel Ateş üçü birlikte mi
görevlendirildi? Orada sizin imzanız vesaireniz var mı, yoksa ki, il jandarma alay komutam,
ben seni görevlendirdim diye, tek başına yetkili mi onda?

SEFER RESULOĞLU - Şimdi, görevlendirmeler, bizim yönergelerimiz vardır, o
yönerge esaslarına yapılır.

BAŞKAN - İşte, o yönergeye göre nasıl?..
SEFER RESULOĞLU - O yönergeye göre bizim görevlendirmelerimizde, günlük

istihbarat dokümantasyon merkezimiz vardır bizim, orada bütün personelimle toplantı
yaparım. Bu yapılan toplantı neticesinde, işte, arkadaşlar siz şunu takip edin, siz şu konuda
bilgi toplayın, siz şu konudaki gelişmeleri takip edin gibi görevlendirmeler yapılır. İlçelere
gidilecek görevlendirmelerde, bir gün önceden mutlaka mesajı çekilir efendini, hangi araçla,
kim, ne zaman, nasıl gideceğine dair mesaj çekilir. Bu mesaj üst komutanlığa bildirilir,
gidilecek olan ilçe jandarmaya bildirilir. Bu mesaj çekildikten sonra, sabah, toplantıyı
müteakip, görevlendirme defterimiz vardır, araç görevlendirme defterimiz vardır, bunlara
kayıtlar yapılır ve arkadaşlarımız göreve çıkarlar.

BAŞKAN - Peki, haber elemanlarıyla... Veya birlikte mi yolculuk yaparlar?
SEFER RESULOĞLU - Haber elemanlarının bu şekilde görevlendirilmesi yapılmaz

efendim. Haber elemanlığı kullanan, haber toplayıcı dediğimiz bizim personelimiz kendileri
değerlendirir, gerekiyorsa bu şekilde yanlarına alıp gidebilirler.
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A. SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Öyle mi? Zaten, kendisi oralı. O anda hemen tanınıyor.
Yani, söylenen ifadelerde orada tanınan, bilinen birisi. Yani, istihbarat çalışması yapmak için
daha bilinmeyen, daha değişik insanlar seçilmesi gerekmiyor mu? Bu kadar deşifre olmuş bir
adamı ne diye yanlarında götürüyorlar? Şöyle diyelim: Diğer istihbaratçılar, yani, polis olsun,
MİT olsun böyle itirafçı, PKK'da çalışmış, ondan mahkûm olmuş falan, bunları
çalıştırmadıklarını söylüyorlar kesinlikle. Uzun süredir bu tür, belki ilk başlarda çalıştırdık
ama, şimdi kesinlikle çalıştırmadıklarını söylüyorlar. Çünkü, bir sürü sakıncalarını saydılar.
Onları burada tek tek saymayalım. Jandarma niye hâlâ ısrar ediyor bunlarda?

SEFER RESULOĞLU - Bizim öyle bir ısrar amacımız yok. Veysel Ateş, itirafçı
değildir. Veysel Ateş, cezasını yatmış, çıkmış bir örgüt üyesi. Biz kayıtlı, şu an tam rakamım
hatırlamıyorum, 100 civarında bizim kayıtlı haber elemanımız vardır. Bunlardan en fazla iki
ya da üç tane bu şekilde eski örgüt üyesidir. Bu çok büyük bir rakam değil. Haber
alabileceğimiz herkesten biz haber almaya çalışırız. Ama, özellikle bunların kullanılması diye
bir şey söz konusu değil.

BAŞKAN - Peki, Veysel Ateş'in daha önce haber elemanı olarak ilişkisi kesildi mi
hiç?

SEFER RESULOĞLU - Hayır. Zaten 2004-2005 bir yıllık kayıtlı bir eleman.
BAŞKAN - Ağustos 2005 *te Veysel Ateş'in haber elemanı olarak ilişiğinin

kesildiği...
SEFER RESULOĞLU - En son o tarihte bilgi verdiği için, öyle yazılmıştır. Zaten bu

olaylarda da arkadaşlarımız kullandığına göre bizim elemarumızdır." demiştir.
Mülkiye Müfettişliği'nin 27.02.2005 tarih ve 82/8 sayılı Araştırma Raporunda;

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde "Haber Elemanı" olarak
kayıtlı bulunan ve 9.11.2005 tarihinde Şemdinli'de görevli bulunan Veysel ATEŞ'in
27.11.2005 tarihli ifadesinde;

"Jandarma ile ilişkim boyunca bir kez 2005 yılı bahar aylarında Çukurca Cevizli
bölgesinde yapılan operasyona katıldım." dediği belirtilmektedir.

Sonuç olarak; Jandarma Genel Komutanlığı'nın 23.01.2006 tarih ve 3050-8-
06/Pl.ve Güv.D.PI.ve Koor.Ş.( 19498) sayılı yazısında; Veysel ATEŞ'in, daha önceden
"Görüşülen Şahıs," konumu ile (Veysel Ateş) istihbarı çalışmalarda bulunduğu, 2001
yılında Jandarma Genel Komutanlığınca yürürlüğe konulan "JGY 37-8 Haber
Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü Yönergesi"
esaslarına göre, 03.08.2004 tarihinde (8032650) Haber Elemanı numarası ile Hakkâri İl
J.K.üğı İsth.Ş.Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığı, 03.08.2005 tarihine kadar
istihbarat çalışmalarında Hakkâri İl J.K.hğma kayıtlı haber elemanı olarak yardımcı
olduğu anlaşılmaktadır. Veysel ATEŞ'in haber elemanı olarak 03.08.2005 tarihine
kadar yardımcı olduğu ifadesinden, bu tarihten sonra haber elemanı olarak başkaca bir
istihbarat çalışmasına yardımcı olmadığını anlamak kabil bulunmaktadır. Oysa,
Jandarma Genel Komutanlığının anılan yazısı ekindeki belgede, Veysel ATEŞ
tarafından verilen son haber bilgisinin tarihinin 27.09.2005 olduğu görülmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının sözkonusu yazısı ekinde bulunan,Veysel
ATEŞ'in haber elemanı olarak verdiği bilgileri içeren "Haber Kaynak ve Vasıtanın
Verdiği Haberlerin Özeti** listesinde 5.sırada, 14.10.2004 tarihi taşıyan ve haber özeti
olarak "PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile ilgili yürütülen çalışma neticesinde teslim
alma veya operasyonel faaliyette bulunduğundan dolayı" şeklinde açıklama bulunan
haber nedeniyle kendisine Fiş No: 20466/64 Ue 60O.0OO.OO0.TL ödendiği, yine aynı
listenin 6.sırasında 31.11.2004 tarihini taşıyan ve "Hakkâri İl kırsalında silahlı faaliyet
yürüten PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne yönelik yürütülen istihbarı ve
operasyonel faaliyetlere katkısına...istinaden ödeme yapılmıştır." bilgisi nedeniyle
kendisine fiş no: 20470/64 ile 200.000.000.TL ödendiği belirtilmiştir.
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Hakkâri İl Jandarma Komutanlığında haber elemanı olarak istihdam edilen
Veysel ATEŞ'in, haber ve bilgi toplamakla görevli kılınmışken, operasyonlarda
kullanılmasının "JGY 37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin
Tespiti ve Kontrolü Yönergesi** ne aykırı olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, haber elemanlarının operasyonal faaliyetlerde kullanabilmelerine,
haber elemanları arasında kamuoyunda İtirafçı diye bilinen kişilerinde istihdamına da
imkan verebilecek, "Haber Elemanları;...ihtiyaç duyulan bilginin özelliğine binaen
daha önce suç işlemiş veya suç işlemeye yatkın kişiler (Eski hükümlü, şüpheli, boşta
gezer vb. şahıslar)...arasından seçilir." gibi bazı düzenlemelerin yerindeliği bakımından
anılan Yönerge ile Hakkâri İl Jandarma Komutanlığımda kayıtlı haber elemanı olduğu
ifade edilen Veysel ATEŞ ile diğer haber elemanlarının belirtilen Yönerge hükümlerine
uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla bu hususların
İçişleri Bakanuğı'nca denetlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

VI- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE
MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ

Komisyonumuzun istemi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen
28.12.2005 tarih ve 1452-7883-222785 sayılı yazı ekinde bu olay şöylece izah edilmektedir:

09.11.2005 günü saat 12:10 sıralarında Şemdinli İlçesi Cumhuriyet caddesi üzerinde
bulunan Özipek Pasajı Umut Kitapevi içerisinde bir patlama sesi duyulması üzerine, olay
yerine intikal eden görevlilerce Cumhuriyet Caddesi üzerinde kalabalık bir grubun 30 AK 933
plaka sayılı beyaz renkli Renault 19 Europa marka aracın etrafını çevirerek araca ve aracın
içerisinde bulunan şahıslara taşlı ve sopalı saldırıda bulunduklarının görülmesi üzerine olaya
ekiplerimizce müdahale edilerek araçta bulunan ve üzerinden Veysel ATEŞ adına tanzim
edilmiş nüfus cüzdanı çıkan şahıs kurtarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, olayla
ilgili olarak Nöb. C.Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Patlamanın
Özipek Pasajı içerisinde bulunan Umut Kitabevi isimli iş yerinde gerçekleştiği ve olay sonucu
Hakkâri - Şemdinli - Altınsu köyü nüf. kay. Mehmet - Makbule oğlu 1976 Şemdinli doğumlu
Mehmet Zahir KORKMAZ isimli şahsın Eks olduğu, Metin KORKMAZ ve İslam KAYA
isimli şahsında yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edildikleri öğrenilmiş, bahse
konu araç hakkında yapılan Pol-Net sorgulamasında aracın Hakkâri İl Jandarma Alay
Komutanlığı istihbarat birimine ait olduğu öğrenilmiştir.

Şüpheli Veysel ATEŞ isimli şahsın alınan ifadesinde; meydana gelen olay ile
alakalarının olmadığını, patlama sesini duymaları üzerine ne olduğunu öğrenmek istedikleri
anda halk tarafindan linç edilmek istendiklerini, patlamanın nerede nasıl olduğunu bilmediğini
ifadesinde bazı sorularda susma hakkını kullanmak istediğini beyan etmiştir.

Şemdinli C.Savcısı Harun AYIK tarafindan 30 AK 933 plaka sayılı otoda yapılan
inceleme ve tespitte aracın bagaj kısmında 3 adet Kaleşnikof silah ile yine aynı silahlara ait
olduğu anlaşılan 7,62 mm.çapında 361 adet fişek, 11 adet silahlara ait şarjör elde edilerek
C.Savcısı Harun AYIK tarafindan tahkikata esas olmak üzere el konularak görevli memurlara
teslim edilmiş, yine C.Savcısı tarafindan Olay Yeri Uzmanlarına yaptırılan, Olay Yeri
İncelemesinde el bombası parçalan bulunmuş ve bununla ilgili toprak parçalan toplattınlmış,
30 AK 933 plaka sayılı otoda yaptınlan incelemede; araç içinde kıl ve kan örnekleri
toplattınlmıştır.

Cumhuriyet Savcısının talimattan doğrultusunda yakalanarak gözaltına alman Hacı-
Merci oğlu 1972 Çukurca doğumlu Hakkâri-Çukurca-Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı Veysel
ATEŞ, hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte 11.11.2005 günü Hz.2005/396
sayısına kâyden sevk edildiği Şemdinli Cumhuriyet Başsavcıhğmca çıkanldığı Şemdinli Sulh
Ceza Mahkemesinin 12.11.2005 tarih ve 2005/55 D.îş.Sor sayılı karan ile
TUTUKLANMIŞTIR.
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Ayrıca; aynı olay ile ilgili olarak Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen
tahkikatta 30 AK 933 plaka sayılı aracın görevlileri oldukları öğrenilen Astsubay Başçavuş
Özcan İLDENİZ ve Astsubay Başçavuş Ali KAYA ise aynı tarih ve sayılı evrak ile sevk
edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere SERBEST bırakılmış, geçen astsubaylar
29.11.2005 tarihinde yetkili Mahkeme tarafindan TUTUKLANMIŞLARDIR.

Olayda (1) kişi patlama sonucu eks, (1) kişi yolda eks, (2) kişi patlama sonucu
yaralandığı tespit edilmiş, olay yerinde yapılan incelemede HGRZ DM 72 LOS FMP 133
rakam ve yazı grubu bulunan el bombasına ait maşa bulunmuş ve maşanın Alman yapımı
savunma tipi DM-421 model el bombasına ait olduğuma ana patlayıcısının COMP - B olduğu
uzmanlarca tespit edilmiştir.

Komisyonumuzun 06.02.2006 gün ve A.01.1.GEÇ.10/322.323.324-115 sayılı yazısı
ile Jandarma Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile Veysel ATEŞ'e ait iletişimin
tespiti, dinlenmesi v.b. yollarla yapılmış bir çalışma var ise buna dair dökümlere ilişkin bilgi
ve belgeler istenmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2006 tarih ve 52571 sayılı yazısı
ile bu isteme karşılık olarak; "Konuya ilişkin, soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet
Başsavcılığının istekleri doğrultusunda birimimizce gerekli yazışmalar yapılmış olup,
bahsekonu bilgilerin bu birimden talep edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."
şeklinde cevap veirilmiştir.

Vn- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 09.11.2005 GÜNÜ
ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ

Komisyonumuzun istemi üzerine Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
21.12.2005 tarih ve 2030-l-0S/Asvs.D.Ter.Oly.S.BÖF.Ks.(410942) sayılı vazıda bu olay
şöylece izah edilmektedir:

" 09 Kasım 2005 Günü Şemdinli'de Meydana Gelen Olayla İlgili Elde Edilen
Bilgilen

Olayların merkezinde yer alan Seferi YILMAZ, 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK
terör Örgütünce Şemdinli ilçesine yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği gerekçesiyle, 1985
yılında tutuklanmış ve 2000 yılına kadar cezaevinde yatmıştır.

1 .Van 3 ncû Ağır Ceza Mahkemesinden alınan yetki çerçevesinde yapılan teknik
takip neticesinde: .

a. Cezaevinden çıktıktan sonra da örgüt ile irtibatını devam ettiren Seferi
YILMAZ ile bu irtibatı sağlayan Sabri (K) adlı örgüt mensubu arasında maddiyata dayalı
özel bir ilişkinin kurulduğu ve teröristin babasının Ekim 2005 ayının ilk haftasında
Şemdinli İlçesine geldiğinde, Seferi YILMAZ'ın kendisini karşılayarak kırsala götürüp
terörist ile buluşmasını sağladığı, bu buluşmada; teröristin, örgüte ait 3000 ABD dolan,
1000 Avro ve 300 milyon YTL. tutarındaki parayı babasına verdiği, ayrıca Seferi
YILMAZ'm, mal varlığının ve gelirinin çok üzerinde harcama yaptığı,

b. Son dönemde Hakkâri bölgesinde meydana gelen patlama olaylarının, bölücü terör
örgütünce Şemdinli ilçesi kırsalına gönderilen Sabri (K) ve Agiri (K) isimli örgüt
mensupları vasıtasıyla gerçekleştirildiği ve söz konusu teröristler ile sürekli irtibat halinde
olan ve örgüt içerisinde Hacı (K) olarak tanınan Seferi YILMAZ'ın da aralarında
bulunduğu birkaç işbirlikçinin, gerek eylemlerde gerekse bölgedeki örgütsel diğer,
faaliyetlerde yardım ettikleri,

c. Seferi YILMAZ'ın, 04 Kasım 2005 tarihinde; İran'da bulunan bir üst düzey
örgüt mensubuna, örgüt tarafından 01 Kasım 2OO5'te Şemdinli'de gerçekleştirilen
patlamanın, halkın örgüte karşı tepkisi nedeniyle örgüt tarafından üstlenihnemesi ve bu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 362 —

doğrultuda ROJ TVden yayın yapılması gerektiğini belirterek, konunun önemine binaen
Kandil Dağındaki en üst düzey teröriste (Murat KARA YILAN) kadar iletilmesini istediği,

ç. Aynca, Seferi YILMAZ'ın, yine 04 Kasım 2005 tarihinde, Almanya'dan çok
önemli bir paketin geleceğini belirterek kendisinden paketin teslim edileceği bir adres
bildirmesini isteyen Sabri (K) adlı teröriste, kendi ev ve işyerinin adresini bildirdiği
öğrenilmiştir.

2. Yapılan teknik istihbari cahsma ve mahallinden alınan bilgiler neticesinde:
a. Seferi YILMAZ'ın adresine gönderileceği öğrenilen ve patlayıcı madde

olabileceği değerlendirilen söz konusu paket hakkında bilgi elde edebilmek maksadıyla,
(2) Astsubay ile bölgeyi bilen fi) haber elemanından oluşan bir istihbarat ekibi, 07 KASIM
2005 tarihinde, ilgili Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanının vazıh izniyle
Şemdinli ilçesinde görevlendirilmiştir.

Görevli ekip tarafından, Şemdinli ilçesinde Seferi YILMAZ'ın evi, işyeri ve
bağlantılarına ilişkin bilgiler toplanarak paketin gelebileceği yerlerin krokisi çizilmiş ve
dosyalanmıştır.

b. Söz konusu ekip, müteakiben 09 KASIM 2005 tarihinde. Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanlığı ve İlce Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Savcılığına
dosya üzerinden bilgi vermek ve uygun görüldüğü takdirde şahısların yakalanmasını
sağlamak maksadıyla, tekrar Şemdinli ilçesine görevlendirilmiştir.

c. Şemdinli ilçesine gelen ekip, çarşıdan bazı kişisel ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, olay verine 150 metre kadar uzakta aracını park etmiştir.

ç. Bu esnada saat 12.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezinde bulunan Özipek
Pasajındaki Seferi YILMAZ'a ait Umut Kırtasiye isimli dükkânda, el bombasının patlaması
sonucunda, Şemdinli-Altınsu mahallesinde ikamet eden Mehmet Zakir KORKMAZ isimli
bir şahıs ölmüştür.

d. Personelin araçtan inişi sırasında (saat: 12.00 sıralarında) duyulan patlama sesi
üzerine, ekip personeli patlamanın olduğu istikamete doğru birkaç metre ilerlemiş, bu esnada
patlamanın olduğu istikametten 5-6 kişilik bir grup, hızla aracın bulunduğu yere doğru
koşmaya başlamıştır.

e. Görevli ekip personelinin araca doğru koşan gruba "Arkadaşlar ne oldu, Bu ses
nedir?" diye sorması üzerine, söz konusu grup tarafından "Süvarioğlu Pasajında patlama
oldu, birçok insan yaralandı" diye cevap verilmiştir. Daha sonra ekipte görevli haber
elemanını tanıyan bir şahsın "Bu şerefsiz itirafçı" diye bağırması üzerine, grup tarafından
"İşte arabaları da burada, ulan şerefsizler olayı hem yapıyorsunuz, hem ne oldu diye
soruyorsunuz, zaten bütün bombalama eylemlerini Devlet yapıyor, sonra da PKK'ya yıkıyor"
diye bağırarak ekibe ve araca saldırıda bulunulmuştur.

Gitgide artan kalabalık, arabayı çevirerek "Arabanın içerisinde olan itirafçıyı bize
teslim edin" diye bağırmaya başlamış ve haber elemanını teslim etmek istemeyen
Astsubaylara ve araca saldırıya devam etmiştir.

Bu esnada kalabalık tarafından bölücü terör örgütü lideri ile bölücü terör örgütü
lehine sloganlar atılmaya başlanmıştır. Terör örgütü ile irtibatlı Seferi YILMAZ'ın, olaydan
15-20 dakika sonra olay yerine gelerek "Bunlar benim dükkanıma bomba attı,
arkadaşlarım yaralandı" demesi üzerine, sayısı gittikçe artan kalabalık linç girişimine
başlamıştır.

Olay yerine gelen polisler haber elemanını kalabalığın içerisinden alarak
uzaklaşürmıştır.

Kalabalık içerisindeki bir grubun, halen olay yerinde kalabalığı sakinleştirmeye ve
askeri araç ile silah, mühimmat ve malzemelerini kurtarmaya çalışan (2) Astsubayı işaret
ederek "Biz bu arkadaşların ûcfinû burada gördük, olav esnasında arabanın vanındavdılar.
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bunlara iftira atıyorsunuz" diye beyanda bulunmalanna rağmen, kalabalık içerisindeki
bölücü örgüt yanlısı çoğunluk tarafından (2) Astsubaya saldırıya devam edilmiştir.

Ekipteki askeri personel tarafından, olayın başından sonuna kadar kalabalığa
"Güvenlik görevlisi oldukları, araç ve aracın içerisinde bulunan malzemelerin Devlet
malı olduğu, saldırıda bulunmakla suç işledikleri" belirtilmesine rağmen, örgüt sempatizanı
kalabalık çağrıyı dinlemeyerek saldın ve linç girişimine devam etmiştir.

Bunun üzerine (2) Astsubay, kendi imkânlarıyla olay yerinden kurtularak olaya
müdahale için gelen askeri birliğe sığınmıştır.

f. Olayın terör örgütü yandaşlarınca provoke edilerek farklı boyutlara taşınması
neticesinde; saat 14.00 sularında bombalama olayında ölen şahsın ikamet ettiği Altınsu
Mahallesinden gelen (200) kişilik bir grubun da katılımıyla sayılan artan eylemciler
tarafından, Kaymakamlık ve Emniyet müdürlüğü binalarına taşla saldın, hükümet konağı
önünde asılı bulunan Türk Bayrağını yakma, Atatürk büstünü yakma, Polis noktasının
yakılması, sivil şahıslara ait evlerde kirada oturan askeri personelin evlerine saldırma ve
kapılarını kırarak eşyalarına ve evlerinde bulunan Atatürk posterlerine zarar verme,
sivillere ve askeri personele ait özel araçlann tahrip edilmesi ve yakılması, Polis noktasındaki
köpeklerin yakılması, güvercinlerin duvara çivilenmesi gibi eylemler gerçekleştirilmiştir.

g. Cumhuriyet Savcısının, Kaymakamla birlikte saat 15.00 sıralarında istihbarat
aracında inceleme ve tahkikat yapması esnasında eşi ve çocuklan ile izinden dönen
Şemdinli Dağ ve Komd. Tb. K.lığında görevli (1) P.Uzm.Erbaş Erbaş, özel aracı ile Şemdinli
Üçe merkezine gelmiştir. 4 yıldır bölgede görevli olması nedeniyle, halkın içerisinden birileri
tarafından tanınması ve hedef gösterilerek kendisine ve ailesine saldırıda bulunulması
üzerine, anılan Uzman Erbaş kendisini ve ailesini kurtarma çabasında bulunmuştur.

h. Cumhuriyet Savcısı tarafından, istihbarat ekibinin aracı üzerinde sağlıklı bir
keşif işlemi yapılana kadar geçen yaklaşık 10 saatlik bir süre içerisinde, araçla birlikte
personele zimmetli silah, mermi, şarjör, el bombası ve dokümanlar, Seferi YILMAZ ve
diğer örgüt yandaşlarının kontrolünde kalmıştır.

ı. Bu süre içerisinde, Seferi YILMAZ tarafından aracın bagaj ındaki dosyada
bulunan belgelerin fotokopileri çekilerek güvenlik gücü mensuplanndan birine ait ajanda
ve kimlik ile birlikte Roj TV, Özgür Gündem ve Azadiya Welat gibi örgüt yanlısı yayın
yapan basın-yayın organlan ile bazı ulusal basın-yayın organlannda yayınlanmak üzere
Dicle Haber Ajansı'na verildiğine dair bilgiler alınmıştır.

i. Cumhuriyet Savcısı'na teslim edilmesi gereken bu belgelerin bir kısmı vakit
geçirilmeksizin basın-yayın organlan vasıtasıyla kamuoyuna sızdınldığı örgüt
yandaşlannın elinde bulunan diğer dokümanlann ise, kamuoyunu yanıltmak maksadıyla,
olayı takip eden günlerde örgüt amaçlan doğrultusunda değiştirilerek orijinal belgeletmiş
gibi yayımlanacağına dair bilgiler alınmıştır.

j . Örgüt yanlılannca istihbarat aracından gasp edilerek, olaylar süresince gerek örgüt
çevreleri gerekse bazı basın-yayın organlarınca sürekli istismar konusu yapılan belgeler,
istihbarat personelinin üzerinde çalışma yaptığı konu hakkında toplaması gereken temel
bilgileri içermektedir. Bu çerçevede; ilçede terör örgütü bağlantılı şahısların isimleri ile
birlikte yürüttükleri faaliyetler ile ev ve işyeri adreslerinin kaydedilmesi son derece tabii
olup, bu esasen görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için de bir zarurettir.

k. Bombalanan dükkânın sahibi Seferi YILMAZ'ın basında çıkan ifadesinde;
dükkânının iki bölme olduğu, olay sırasında arka bölmede bir kişi ile yemek pişirdikleri, ön
bölmede ise bir kişinin oturduğu, bu esnada camdan kırılma sesi geldiği, cam kınlması ile
birlikte içeriye bomba atıldığı, kendisinin bombayı yerde gördükten sonra "Bomba" diye
bağırarak dışanya çıktığı, daha sonra içeride patlama olduğu, böylece patlamadan yara
almadan kurtulduğu, içeridekilerden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı, patlama
sonrasında pasajdan kahverengi san saçlı hafif sakallı birisim kaçarken arkadan gördüğü ileri
sürülmüştür.
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1. Olay sırasında Seferi YILMAZ'ın bulunduğu yer, bombanın atılması, içeriden
kaçma süresi ile bombanın patlama süresi, ölen şahsın dükkamn arka bölümünde olması gibi
çelişkili konular dikkat çekmektedir.

m.Müteakip süreçte, Şemdinli olayı bahane edilerek bölge halkının
kışkırtıhnasıyla Yüksekova, Diyarbakır ve Hakkâri'de gerçekleştirilen devlete başkaldırı
niteliğindeki kitlesel eylemlerde; tamamen bölücü nitelikli sloganlar atılması ve
pankartların açılması ve eylemlerin örgüt yandaşlarınca yönlendirilmesi, önemli aynntılar
olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

n. Patlama olayı sonrasında, tutuklanan Veysel ATEŞ adlı şahsm ailesinin örgüt
çevresince (DEHAP İl Yönetimi ve temsilcileri tarafından "Oğullarının Hakkâri
bölgesinde mevdana gelen patlama olavlannı devletin vaptı&nı söylemesi, aksi takdirde
dagdakilere engel olamavacaklan" şeklinde tehdit edildiği öğrenilmiştir.

Aynca teknik takip calışmalan kapsamında; örgüt tarafından halkın heyecanının
dinamik tutulması ve eylemliliğin sürekleştirilmesi maksadıyla, kitlelerin tamamen
provokatörler tarafından kontrol edildiği ve örgüt mensuplarınca;

DEHAP İl ve İlçe yöneticilerince eylemlerin sürdürülmesi, dükkânların açılmaması,
açılan dükkanların yakılması, DEHAP yetkililerinin talimatları doğrultusunda hareket
edilmesi,

-Televizyonlarda mülakat yapılan veya görüşülen bölge insanının dahi kontrol
edilmesi,

-Ele geçirilen fırsatın örgütsel açıdan değerlendirilmesi,
-Ölenlerin kanının yerde bırakılmaması için intikam alınması,
-Büyük eylemler gerçekleştirilmesi,
-Yüksekova'da ki olaylar esnasında kitlenin eline geçtiği ifade edilen

Uzm.J.Çvş ve Polisin öldürülmesi talimatlan verilerek tehditlerin devam ettirildiği bilgileri
alınmıştır.

3. Sonuç ve Değerlendirme:
Hakkâri-Şemdinli ilçesinde 09 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen ve yargıya

intikal eden bir olayın sonucu beklenmeden, terör örgütü çevrelerince, özellikle bu
olaydan bir hafta önce gerçekleştirilen ve Şemdinli halkının oldukça tepkisini çeken
bombalama olayı ve diğer patlamalann da güvenlik güderine mal edilmesi gayretine
girilmiştir. Böylelikle terör örgütünün;

-Şemdinli halkı üzerinde bıraktığı olumsuz izlenimden kurtulmak ve bölge halkını
yanına çekebilmek,

-Örgüte müzahir kitleleri kışkırtarak, sivil itaatsizlik eylemlerini
yaygınlaştırmak ve eylemlere katılımı artırmak,

-Hakkâri il ve ilçe merkezlerinde örgüt tabanım genişletmek ve bölgeyi sözde
"kurtanlmış bölge" haline getirebilmek,

-Bölgedeki elemanlarını ve faaliyetlerini güvenlik güçlerinin takibinden
kurtarabilmek,

-Hakkâri bölgesinde 2005 yılında gerçekleştirilen bütün bombalama eylemleri ile
bundan sonra gerçekleştirilecek eylemlerin sorumluluğunu güvenlik güçlerine
yüklemek,

-Basın-yayın organları vasıtasıyla, iç ve dış kamuoyunda devletin yasadışı
eylemler gerçekleştirdiği propagandasını yaygınlaştırarak kendi eylemlerini meşru hale
getirmek,

-İç ve dış kamuoyu üzerinde örgütün talepleri doğrultusunda baskı yaratılmasını
sağlamak,

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele azmini zayıflatmak amaçlarım
gerçekleştirmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir."
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VHI- İNSAN HAKLARI DERNEĞİNİN 09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE
MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ

İnsan Haklan Demeği ile bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan hevetin hazırladığı
25.11.2005 gün ve 202/2005/33-359 sayılı "9-10 Kasım Şemdinli Olaylarını Araştırma ve
İnceleme Raporu"nda anılan olaylar.

"Heyet 10 Kasım 2005 günü sabah erken saatlerde Şemdinli ilcesine gitmek için yola
çıkmıştır.Yüksekova ilçesinden Şemdinli ilçesine doğru seyir halinde iken güvenlik
önlemlerinin peyderpey artmakta olduğu gözlenmiştir. Şemdinli'ye 22 km kala Jandarmanın
ilçe girişini kapattığı ve gelen araçlara ilçeye girişin ve çıkışın yasaklandığını bildirmesi
üzerine heyetimiz kendini tanıtmış, geliş amacından mülki amirliğin haberdar olduğunu
belirtmiştir. Bunun üzerine görevlilerce birtakım görüşmeler yapılmış ve yalnızca heyetimize
ait üç aracın ilçeye girişine izin verilmiştir. Sonraki noktalarda sorunsuz bir şekilde
ilerleyebilmemiz için plakalarımız ilerideki kontrol noktalarına bildirilmiş ve sorunsuz bir
şekilde ilçe merkezine varılmıştır.

İlçeye girişte sağ tarafta bulunan polis kontrol noktasının boş olduğu ve köz haline
gelmiş çokça odun yığınının halen yanmakta olduğu, hemen yanında aynı büyüklükte ikinci bir
ateşin yanmakta olduğu, ateş etrafında kimsenin olmadığı, ateşin içerisinde makineli silah
tablasının bulunduğu ve kısmen yanmış olduğu, yolun ortasında bir araç mazot deposunun
bulunduğu gözlenmiştir.

İlçeye girişten itibaren tüm esnafin kepenklerini kapatmış olduğu, ilçe merkezinde
görünürde güvenlik güçlerinin bulunmadığı, halkın büyük ve toplu bir kalabalık şeklinde ve
sessizce ana cadde olan Cumhuriyet caddesi üzerinde bekleştiğV ilçeye giriş yapan
araçtakilerin kim olduklarının öğrenilmesi üzerine kalabalığın heyete doğru gelip heyeti
alkışladığı gözlenmiştir.

Heyet öncelikle bombalı patlamanın olduğu yere gitmiş ancak o esnada cumhuriyet
savasının keşfini tamamlamış olması ve heyetimize olası eksikliklere karşı pasajı
mühürleyeceklerini belirtmesi üzerine heyet pasaj içine girmemiş ve makul olan bu gerekçeyle
oradan ayrılmıştır.

Heyetimiz buradan ayrılarak randevularını gerçekleştirmek üzere kaymakamlık,
emniyet müdürlüğü ve adliye binasının bulunduğu mahalle gitmiştir. Giriş kapısında silahlı
polislerin bulunduğu, bina girişindeki güvenlik kulübesinin camlarının kınk olduğu,
duvarlarında taş izine benzer izlerin bulunduğu, bina bahçesinde iki adet tahrip edilmiş araç
bulunduğu, kaymakamlık ve adliyenin içinde bulunduğu binanın neredeyse tüm camlarının
kırılmış olduğu, yerlerde cam kırıkları ile taş parçalarının bulunduğu, Kaymakamlık binasının
giriş kapısının karşısında bulunan bir binanın camlarında çok sayıda kurşun izi bulunduğu
gözlenmiştir.

İlçede güvenlik güderinin yalnızca bitişik olan emniyet müdürlüğü, kaymakamlık ve
adlive binası ile lojmanları koruduğu, bunun dışında ilçenin hiçbir verinde güvenlik gücü
görülmediği, ana cadde üzerinde toplanan halkın kontrol ve sakinlestirilmesi ile ilçede
bulunan belediye başkanları ve STÖ temsilcilerinin ilgilendiği gözlenmiştir.

Heyetimiz görüşmelerini sürdürürken ilçedeki tansiyonun düşmediği, halkın
dağıtmayarak ilçe merkezinde toplu halde bulunmaya devam ettiği, kalabalık bir grubun ilçe
merkezinde sloganlı yürüyüş yaptığı, Ak Parti ilçe merkez binası önüne gelindiğinde bazı
şahısların taş atarak zaten kınk olan parti binası camlarının kalan kısımlarını da kırdığı bu
arada küçük yaştaki çocukların ısrarla emniyet müdürlüğüne doğru taş attıkları, kalabalık
içinde bulunan yaşça büyük vatandaşların ise taş atılmaması yönünde sürekli uyanda
bulundukları, çocukların ellerindeki taşlan alıp bıraktıkları, özellikle mülki idare binalanna
yönelmemeleri için kalabalığın önünü kestikleri, sloganların devam etmesi ve kalabalığın
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dağılmaması üzerine kalabalığın bir anda sağa sola doğru kaçıştığı, bazılarının burnunu ve
gözlerini bezlerle kapatmaya çalıştığı, bu arada toplantı halinde olan ve balkona çıkarak
olayları gözleyen heyet üyelerinin geniz, burun ve gözlerinin yanmaya başlaması üzerine
biber gaz kullanıldığının anlaşıldığı gözlenmiştir.

YAPILAN GÖRÜŞMELER:
Heyet bir gün öncesinden resmi randevu taleplerini iletmiş bu kapsamda mülki erkanla

resmi görüşmelerini yapmak istemiş ancak nizamiyenin silahlı polislerce tutuluyor olması ve
heyetin içeriye girememesi nedeniyle geliş amacı bu kez güvenlik güçlerine anlatılmış
güvenlik güçleri telsizleri ile görüşmelerini yapmış ve akabinde heyetimize kaymakamın
makamında bulunmadığı, C. Savcısının iş yoğunluğu nedeniyle görüşemeyeceği, vali
kaymakam, il emniyet müdürü, garnizon komutanı ve ilin diğer üst düzey yetkililerinin alayda;
toplantı halinde oldukları iletilmiştir. Bu kez heyetimiz ilçe emniyet müdürünün de randevu
talep edilenler arasında olduğunu belirtmiş, akabinde kendisi ile ancak bina girişinde
görüşebileceğimiz belirtilmiştir. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile bina girişinde ayak üstü bir
görüşme gerçekleştirilmiş ve görüşmede; mülki erkanın toplantı halinde olduğu, ilçede
kontrolün sağlanmaya çalışıldığını, kendisinin her hangi bir açıklama yapmaya yetkisinin
olmadığım, görüşme taleplerimizi aynca kendisinin de vali, kaymakam ve savcıya ileteceğin
kibarca ifade edip görüşmeyi tamamlamıştır.

HURŞİT TEKİN (Şemdinli Belediye Başkanı)
Hurşit TEKİN yapılan görüşmede: "Patlama meydana geldiği zaman ilçede değildim.

Taziye için bir köyde idim. Kaymakam telefonumdan arayıp "başkan hemen ilçeye gelmeni:
gerekiyor, ilçede olaylar meydana geliyor, gelip olayları yatıştırmanız gerekiyor1 dedi. 15
dakika sonra ilçeye vardım, ilçede halkın panik içinde olduğunu gördüm. İlçenin önde gelen
şahsiyetlerini yanıma alarak halkı sükunete devam ettim. Bu arada kalabalık bir grubun ilce
girişinde bulunan polis noktasına doğru yürüdüğünü ve ûc polisin orada mahsur kaldığın
güvenlik güderi bana bildirdi. Benden mahsur kalan polisleri kurtarmam istendi. Bunun
üzerine olay mahalline gittim. Halk ve polis arasında meydana gelen arbedede yüzümden
yaralandım. Beni hastaneye götürdüler. Hastanede yarım saat kaldıktan sonra dayanamayıp
insanların arasına geri geldim. İlçe emniyet müdüründen polis noktasını oradan kaldırmasın
istedim. Cevaben orada ağır silahların bulunduğunu ve bu yüzden noktanın terk
edilemeyeceği taranma bildirildi.Bir süre sonra ilçe Jandarmaya Hakkâri milletvekili Esat
CANAN, Hakkâri Belediye başkan Metin TEKÇE, Yüksekova Belediye Başkam Salih
YILDIZ, ilçede bulunan Yüksekovalı Avukatlar ile birlikte durum değerlendirmesi için
çağrıldım. Toplantıda mülki erkandan Vali Kaymakam ve üst düzey yetkililer ve C. Savcısı
vardı. Toplantıda bu gerilimin nasıl dindirileceği tartışıldı ve emniyete teslim edilen üç
kişinin göz altında olduğunun teyit edilmesi, olayda kullanılan aracın emniyet müdürlüğüne ait
olduğunun teyidi istendi. Emniyet müdürü söze girip aracın kendilerine değil jandarmaya ait
olduğunu belirtti. Vali'de müdürü teyit etti. Teslim edilen üç kişinin ise üç değil tek kişi
olduğu belirtildi."

Zeydan ÖZEL (Esnaf-görgü tanığı)
Zeydan ÖZEL yapılan görüşmede: "Benim dükkanım patlamanın meydana geldiği

pasajın tam karşısındadır. Ben olaydan 15 dakika önce o üc kişinin pasajı araç içerisinden
gözlemlediklerini gördüm. Bunlardan kuşkulandım. Çaktırmadan amcam oğlunun dükkanına
girip gözetlemeye devam ettim. Onlar da pasaja bakıyorlardı. Arabanın içinde ûc kişi
bulunuyordu. İkisi arkada oturan sarıya çalan montlu kişinin elindeki siyah poşetle arabadan
çıkıp pasaja doğru yürüdüğünü gördüm. Ben de dükkandan çıkıp arabanın yanına gittim.
Elimi cebime koyup hiç görmüyormuş gibi orada beklemeyi başladım. Top sakallı olan beni
gördü. Bu arada sürücü arabayı çalıştırıp yavaşça oradan uzaklaştı. Bu arada aracın plakasını
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aldım. Plaka 3O.AK.933 idi. Beyaz renkli bir Renaultl9i marka araç idi. Tekrar kendi
dükkanıma gittim. Birkaç dakika sonra pasajın içinden büyük bir patlama sesi geldi. Halk
patlama yerine koşarken ben de oraya doğru yöneldim. Sanya çalan montlu kişi pasajın
aşağısına doğru telaşlı bir şekilde telefonu elinde konuşarak "neredesiniz şu an " diyerek hızlı
adımlarla ilerliyordu. Ben de o adamın arkasından hızlı bir şekilde yürüdüm. Bu adam dükkan
önünde bekleyen aynı araca bindi. Ben de halka 'bombayı patlatan bu adamdır' dedim. Halkta
aracın önünü keserek onları tartaklamaya başladı. Sonrasında resmi polisler gelerek havaya
ateş etmeye başladı. Aynı zamanda polisler bu üç kişiyi ablukaya alıp iki kişiyi arabaya
bindirerek götürdü. Bu arada top sakallı olan kişi olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Ben de
kendisini tanıdığım için takip ettim. İleride yarbay ve askerler vardı. Ben de yarbaya yanaşarak
'yarbayım olaya kansan kişilerden bir tanesi de budur* dedim. Yarbay 'da 'tamam oğlum
yakaladık" Dedi. Üç asker koluna girerek şahsı jandarmaya götürdü." Şeklinde beyanda
bulunmuştur.

Muharrem TEKİN (Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı)
Muharrem TEKİN beyanında: "Olay tam büromuzun karşısında meydana geldi. Araba

odanın hemen önündeydi. Üç kişi gelip arabaya binmek istedi. Araba da odanın hemen
önündeydi. Bende aşağı indim. Bu arada halk toplanmıştı. O üç kişiden biri pişkin "bir tavırla
'ne oluyor* dedi. Bu şahıslar kaçmaya çalıştılar. 10-15 kişilik grup bunları engelledi
Vatandaşlar; "bombayı bırakan kişi aracın arkasında oturan kişidir. Onu bize teslim
etmelisiniz" dedi. Halk bombanın patladığı dükkanda ölü olduğunu hâlâ bilmiyordu. Arabanın
arka camı vatandaşlar tarafından kırıldı ve şahıs darp edildi. Aracın önünde oturan şoför de
darp edildi. Önde oturan kişi aniden araçtan çıkıp arka bagajı açtı ve içinden bir, adet
kaleşnikof marka silah çakardı. Ben bu arada bagajı gözetliyordum, içinde 3 adet kaleşnikof
vardı. Şerit halinde keleş mermileri vardı. Bir iki tane kapalı poşet vardı. Bu şahıs silaha
mermiyi sürmek istedi. Vatandaş ise keleşi şahsın elinden alıp bagaja koydu ve bağa kapağını
kilitledi. Peşinden bu şahıs da vatandaşlar tarafından dövüldü. Bu esnada otuza yalan resmi
polis gelip arabayı ve şahıslan çembere aldı. Polislere rağmen vatandaşla, aracın içindeki
şahsı tekrar dövüyordu. Sonra bir panzer aracın yanına gelerek içerdeki tek kişiyi çıkarıp
panzere aldı. Sonrasında halk arabayı tahrip etti. Arabanın içinden bir ajanda bir kroki ve isim
listesi çıktı. Sonra kaymakam olay yerine geldi. Av. Mehmet EKİCİ ile birlikte aracın üzerine
çıkıp açıklama yapmak istediler. Bu arada pasajda ölen şahsın cenazesi el üstünde
getiriliyordu. Grup cenazeyi fark edip kaymakama yönelmeye başlayınca kaymakam açıklama
yapamadan aracına binip olay yerinden aynldı. Bu arada on beşe yakın maskeli polis gelip
havaya ateş açmasına rağmen halk dağılmadı. Bunun üzerine alay komutanı da olay yerine
geldi. Halk komutana rica edince komutan emniyet müdürüne "silah atılmasın " dedi. Silahlar
susunca halk tekrar arabaya yöneldi ve bu kez araç tamamen tahrik edildi. Bu arada 40-50 ye
yakın asker de olay yerine geldi. Askerlerin başında bulunan yüzbaşı beni iterek 'tarayın
bunları, biz yirmi kişi bunlara yeteriz' diye emir verdi. Yüzbaşı bu sözleri söylerken alay
komutanı da oradaydı. Bunu duyan bir astsubay cadde ortasındaki demirlerin üstüne çıktı ve
silahını halkın üstüne yöneltti. Benle bir arkadaş silahın namlusunu tutup yukan kaldırdıktan
sonra silah ateş aldı. Bunu gören askerler de havaya ateş açtı. Alay komutanı tekrar müdahale
edince silah atışlan durdu ve askerler geri çekildi. Sonra polis ve askerlerin tamamı emniyet
müdürlüğünün önüne çekilip barikat kurdu. Aracın başında bekleyen halk grup grup çıkıp
emniyet müdürlüğünün önüne doğru gidiyordu. Burada bir grup da aracın başında bekliyordu.
Askerler emniyet müdürlüğünün önünde camlı kalkanlarla barikat kurmuştu. Bu askerler,
emniyet müdürlüğü ve hükümet konağı halk tarafından taşlandı. Barikatların önünde biri
emniyete ikisi askeriyeye mensup fic adet panzer vardı. Panzerler havaya askerler halkın
üstüne doğru ateş açtı. Bu esnada iki vatandaş kursun varasıyla yaralandı. Bunun üzerine aracı
bekleyen vatandaşlar da emniyet müdürlüğünün önüne gelince biber gazı kullanıldığı için
halk dağıldı. Bu arada Altınsu köylüleri ilçeye doğru akmaya başladı. Polis köylüleri
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engellemeye başlayınca bu kez halk oraya doğru yürümeye başladı. Halk ile polis arasında
arbede yaşandı. Halk polisi taşladı poliste havaya ateş açtı. Burada yaşanan 10 dakikalık
gerginlikten sonra tekrar şehre yürüyüş yaşandı. Herkes meydanda toplanmaya başladı. Artık
ortalıkta polis ve asker kalmamıştı. Saat 15:00 olmuştu. Bu arada bir uzman çavuşa ait araç
çarşı içinde ateşe verildi. Saat 16:00-17:00 arası aniden beyaz renkli doğan marka bir araç
hızla halkın üzerine doğru gelmeye başladı. Aracı süren Tanju ÇAVUŞ adlı, hepimizin
tanıdığı bir uzman çavuş idi. Ziraat Bankasının önünde aracının ön camını açtı ve kendisine
karşı hiçbir tepki yokken kurşunu bitinceye kadar halkın üzerine ateş açtı. Bü ateş üzerine S
kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Ali YILMAZ adlı kişi sonradan öldü. Tanju uzman çavuş halkı
taradıktan sonra aynı hızla kaçarak Jandarmaya sığındı. Bu esnada savcı keşif yapmaktaydı.
Uzman çavuşun halkı taraması üzerine keşif yanda kaldı. Bu keşif ancak saat 22.00 gibi
yapılabildi, "şeklinde konuşmuştur.

Seferi YILMAZ (Umut Kitabevi Sahibi)
Seferi YILMAZ beyanında : "9.11.2005 tarihinde Cumhuriyet caddesi Öz îpek Pasajı

Umut Kitabevi adlı işyerimde üç kişi oturuyorduk. Öğlen saatleriydi. Bu saatlerde genelde
yemeğimizi kendimiz yapar ve kitabevinin arka kısmında arkadaşlarımızla yerdik. Aynı gün
yemeğimizi yapmıştık ve yemek üzereydik. Yanımda aynı pasajda kundura satıcısı olan Metin
KORKMAZ ve onun amcasının oğlu Mehmet Zahir KORKMAZ vardı. Ben pasajdaki diğer
esnafi vemek vemek için çağırmak üzere arka bölümden öne geçiyordum ki camların kırılma
sesini duydum. Perdeyi aralayınca kendi camım olduğunu fark ettim. O esnada yerde
dönmekte olan el bombasını gördüm. Kendimi can havliyle dışan attım. Pasaj içinde benden
başka kimse yoktu. Benim kapımın merdiveninden kaçarak uzaklaşan kumral, sanya çalan
montlu, orta boylu, sakalsız bir kişinin kaçtığını gördüm. Kaçarken henüz bomba
patlamamıştı. Ben tam iç merdivenlerde idim. Önce "yakalayın! Bomba attı, montluyu
yakalayın" diye bağırdım. Bu esnada içeride patlama meydana geldi. Patlama meydana
geldiğinde ben halen dükkanın dışında fakat pasajın içinde idim. Kaçan şahsı caddeye kadar
kovaladım. Ben kovalarken patlama sesini duyan vatandaşlar da pasaja doğru geliyordu.
Ardından yine kaçan montluyu yakalayın diye bağınyordum. Halk bu şahsı kovalamaya
başlayınca ben patlama yerine döndüm. İnsanlar benden önce patlama yerine-dükkana
gelmişlerdi. Dükkanım toz duman içindeydi. Yaralı olan Metin KORKMAZ'u Bedri
YALÇIN dışan çıkardı. İçerde bir kişi daha kalmıştı. Seslendim. Ancak ses gelmedi. Çıkmış
olduğunu düşünerek kalabalığın yanına gittim. Sağdan soldan Mehmet ZAHİR'i sordum. "O
da içerdeydi. Hastaneye mi götürdüler ona ne oldu?" diye sordum. Etrafıma baktım.
Göremedim. Akrabalarına dönerek Mehmet ZAHİR 'de içerdeydi diye söyledim. 30-40
dakika sonra akrabaları dükkana girip Mehmet ZAHİR 'in cansız bedenini elleri üzerinde
hastaneye götürdüler. Ben ise beyaz aracın yanına gittim. Aracın ablukaya alındığını gördüm.
Ayrıca montlu şahıs aracın içinde arka koltukta oturmaktaydı. Aracın dışında onun arkadaşları
olan iki kişi daha vardı. Halk içeridekine öfkeliydi. Dışarıdakiler de içerdekini korumaya,
insanlan ikna etmeye çalışıyorlardı. Dışandaki bu iki kişi halka dönerek Triz güvenlik
güçlerindeniz1 diyerek halkı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Halktan da aracı ve bunlan korumaya
çalışanlar vardı. İnsanlar aracı aramak istediler. Gelen resmi polisler ise bunu engellemeye
çalışıyordu. Sonra halk aracın camlarını kırdı. Bir ara arka bagaj açıldı. Bagaj içinde üç adet
kaleşnikof silah, kütüklerde iki tane el bombası, 10 adet dolu şarjör ve mermiler vardı. Yazılı
belgeler ile işyerime ait kroki mevcuttu. Halk; kroki, harita vesaireyi basma gösteriyordu.
Ardından polisler, özel timler ye askerler gelip halkı dağıtma amaçlı havaya ateş açtı. Emniyet
müdürü ve üniformalı polisler panzerlerle geldiler. Araç dışında bulunan iki şahıs kendileri
panzere bindiler. Araçta bulunan kişi ise halk tarafından polise teslim edildi ve polisçe
panzere bindirildi. Teslimden sonra üzerinde adidas çizgili mont olan, top sakallı, beyaz tenli,
1,75 boylarında ince yüzlü olan şahıs olaydan haberi yokmuş gibi halkın arasından sıyrılıp
olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Ancak halktan birileri tanıdı ve onun arkasından hızla
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yürümeye başladı. Biraz ilerde Prestij Pastanesi önünde halk onu yakalamak isterken "çekilin
üzerime gelmeyin, üzerimde bomba var" diyerek gelenleri tehdit etti. O ara yarbay ve askerler
o kişinin yakınındaydı. Halktan birileri "yarbayım, bu şahıs ta araç içinde olanlardan bindir"
dedi. Bunun üzerine şahıs askerler tarafından yakalanıp askeriyeye götürüldü," şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Tabir ERBAŞ (Şemdinli-Esnaf)
Tabir ERBAŞ beyanında : "Olay esnasında işyerimde idim. Patlama sesi duyup çıkan

çıktım. Saat 12:00 civan idi. Patlamanın olduğu yerden aşağıya doğru üzerinde açık
kahverengi mont olan kumral, 1.70 boylarında, 75-80 kg civannda olan bir şahıs koşuyordu.
Elindeki telefonla birileriyle konuşuyordu. Ben şahsın arkasından gitmedim. Yaralı olabilir
endişesiyle patlamanın olduğu yere yöneldim. Orada bir yaralı vardı. Bunu hastaneye
götürdüler. Tekrar ilçe merkezine döndüm. Halk içinde bir kişinin bulunduğu araca
saldmyordu. Aynca aracın dışında da iki kişi vardı ve içerdekini koruyorlardı. Dışandakiler
den biri halkı engellemek için aracın bagajından keleş çıkardı. Ancak halk silahı onun elinden
aldı. Halktan bir kısmı da şahıslann dövülmesini engellemeye çalışıyordu. Ardından polis ve
jandarmalar panzerlerle geldiler. Dışandaki iki şahıs kendileri panzere bindi. Araçtaki şahıs
ise polis tarafından panzere bindirildi. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mustafa Cihat FESLİHAN (Şemdinli Kaymakamı)
Mustafa Cihat FESLİHAN beyanında; "Bir buçuk yıldır burada görev yapmaktayım.

Bildiğiniz gibi ilçemizde çeşitli patlamalar oldu. Bu son olaya gelince; dün öğlen vakti bir
patlama sesi duydum. Ne olduğunu sorduğumda pasajda bomba patlamış dediler. Olayı yapan
şahıs da vatandaşlarca alınmış ancak toplumsal kargaşa var dendi. Akabinde silah sesleri
geldi. Vatandaşın araç çevresinde toplandığı ve kaymakamla görüşmek istediği talebi bana
ulaştı. Olay yerine tek başıma gittim. Güvenlik güçlerini olay yerinden uzaklaştınp aracın
üzerine çıktım ve 'savcı işini yapabilsin diye ortalığı boşaltın' diyecektim. Bana karşı da
protesto başladı. Zaten her şey bir anda oldu. Halk keşfin geç yapılması konusunda şikayetçi
idi ve herhalde mülki idarenin keşif yapma yetkisi olduğunu düşünüyordu. Bu durumda
mecburen olay mahallini terk etmek zorunda kaldım. Ancak savcıya keşfi yapması konusunda
telkinde bulundum. Bilahare savcı keşfi yapmaya gitti. Ancak keşif yapılırken bir araçtan
silah atıldı bilgisi bana ulaştı. Burada da yaralılar olmuş. Savcı keşfi yanm bırakmak zorunda
kalmış. Bunun üzerine tekrar STÖlerle ilişki kurdum. Aynı gece halka keşfin yapılacağını
anlattım.

Şu anda bir kişi gözaltındadır. Diğer iki kişinin olaya kanştığma dair tanıklar henüz
savcı tarafından dinlenmedi. Gözaltındaki şahsın kimliği tespit edildi. Bizim polis
memurumuz değil. Hakkâri nüfusuna kayıtlı biridir.

Heyet kaymakama bu kişiler kimdir ve neden ilçenizdedir? Sizin personeliniz midir?
Sorusunu yöneltmiş, kaymakam cevaben; "bu kişiler benim personelim değil, kim olduklannı
bilmiyorum, neden ilçede bulunduklanm da bilmiyorum " demiştir.

Heyet kaymakama ikinci olay diye tabir ettiğimiz ve savanın keşif yapması esnasında
aracı ile gelip halkın üzerine ateş açtığı, bir kişinin ölümüne ve dört kişinin de yaralanmasına
neden olduğu iddia edilen, isminin Tanju ÇAVUŞ olduğu ve görevinin ise ilçede uzman
çavuş olarak bilindiği iddia edilen şüpheli ile ilgili bilgisini sormuş; Cevaben "kimliğini
bilmiyoruz, bu konular savcılığın görevidir" demekle yetinmiştir.

Heyet üçüncü olarak "Bu olaylar kamu personeli olmakla birlikte kontrolsüz veya
hukuk dışı yöntemleri seçen güçler tarafından gerçekleştirilmiş olabilir mi? "sorusunu
yöneltmiştir. Kaymakam cevaben "bize gelen bilgi eylemin PKK tarafından yapıldığıdır. Bu
açıklamalan yapacak makam savcılık makamıdır. " şeklinde konuşmuştur.
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Harun AYIK ( ŞEMDİNLİ C. SAVCISI)
Hanın AYIK anlatımında; "Halk sakinleşirse dışan çıkıp çalışabilir, tanıkları belki

olay yerinde dahi dinleyebiliriz. İlk başta güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz. Pasaj içinde ve
araç üzerinde inceleme yaptık. Araç jandarmaya aittir. Bombalı patlamaya sebep oldukları
iddia edilen 3 kişi jandarma istihbarat görevlisidir ve görev amaçlı Şemdinli'ye gelmişlerdir.

Henüz ifadelerini almış değiliz. Bu şahıslardan gözaltında olanın bombayı atıp
atmadığı dahi henüz belli değildir. Araç pasajdan 70 m uzaktadır. Muhtemelen bunlar
atmadılar. Nasıl tutuklayalım. Şahsın bombayı attığını gören yok. İkinci saldırıyı yapanın
kimliği ise bellidir. Üç kişiden ikisinin kimliği hakkında ise bir bilgim olmadığı gibi bu
kişilerin görevlendirildiğine dair de bilgim yok. Bu konu zaten acil de değil. İleride bakarız.
Bu üç şahsın üçü de şüpheli konumundadır. Sadece biri göz altındadır. Aslında bu olayda
yoğunlaşmış bir şüphe de yoktur. Şüpheli bile denemez aslında. Vatandaşın çok ufak bir
iddiası var. Kaldı ki dosyada da bir delil yok." şeklinde konuşmuştur.

Heyetimiz; ikinci olayı gerçekleştiren Tanju ÇAVUŞ adlı uzman çavuşun ifadesinin
niçin alınmadığını sormuş ve savcı cevaben: "Biz ikinci olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini
bilmiyoruz." Şeklinde çelişkili beyanda bulununca bu kez heyetimiz; "Az önce bu şahsın
kimliğini bildiğinizi söylediniz. Bu çelişki değil midir?" demiş, bunun üzerine savcı "bu
halkın iddialarıdır" şeklinde cevap vermiştir.

Heyetimizce bayramdan bir gün önce meydana gelen şiddetli patlamanın da aynı
kişilerce gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sorulmuş ve cevaben: "Bu tür olayların
aydınlatılması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla faillerinin bulunması zor görünmektedir"
demiştir.

İSMİNİN RAPORDA AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN ŞAHIS :
İsmini açıklamamızı istemeyen ancak bilgi ve görgüsünü heyetimizle paylaşmak

isteyen bir kişi ise anlatımında : "Ben patlamayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin aracının
yanında idim. Bagaj açıldığında içinden silah ve patlayıcı maddelerin dışında bir dosya çıktı.
Bu dosya patlamanın meydana geldiği işyerinin sahibi olan Seferi YILMAZ'ın eskiden
yargılandığı dosyanın fotokopilerini, şahsın önden, arkadan ve profilden çekilmiş
fotoğraflarını, o gün meydana gelen patlamanın yerini gösteren bir krokiyi ve bayramdan bir
gün önce ilçemizde meydana gelen patlamanın yer ve çevresini gösteren başka bir krokiyi de
içeriyordu. Gördüğüm kadarıyla savcı bunları tesbit etti Zaten tespit esnasında kamera çekimi
de yapılıyordu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Kerim KAÇAR (Silahlı tarama olayında yaralanıp Yüksekova Devlet Hastanesi'nde
yatan şahıs):

Heyetimiz Şemdinli dönüşünde Yüksekova Devlet Hastanesine uğrayarak yaralanan 4
kişiyle görüşme imkanı bulmuştur. Bu şahıslardan Kerim KAÇAR beyanında: "Ben 9 kasım
da meydana gelen olayda çenemden ve karaciğerimden yaralandım ve bu yüzden hastanede
yatıyorum. Ancak sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir izlenimim daha var. Bayramdan
önce meydana gelen ve 67 işyerinin zarar gördüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı gece ben
çarşı içinde Fenerbahçe Schalke-04 maçını izlemekteydim. Dakika 63 idi. Çok şiddetli bir
patlama sesi geldi. Çıktığımızda o korkunç patlamanın meydana geldiğini gördüm. Ancak
daha maç başlamadan önce patlamanın meydana geldiği caddeden geçerken askeri gazinonun
bomboş olduğunu görmüştüm. Oysa bu gazino her zaman için bu saatlerde, hele hele maç
günlerinde tıklım tıklım olurdu. Kaldı ki gazinoda dev ekran bir televizyon da bulunmaktaydı.
Aklıma askeri kesimin bu patlamadan haberdar olabileceği kuşkusu geldi. Aynı zamanda
patlama yerinin görüş alanında olan evlerde ikamet eden askeri personelin de o gece
aileleriyle birlikte başka yerlere misafir gitmiş olmalarını da manidar buldum. Dolayısıyla ben
bayram öncesi gerçekleştirilen eylemin de bu şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini
düşünüyorum " şeklinde konuşmuştur.
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HEYETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU TESBİTLER
Heyetimiz yapmış bulunduğu ayrıntılı araştırma ve inceleme sonucunda aşağıda

belirtilen tesbitlere ulaşmıştır.
Şemdinli'de 9 Kasım günü meydana gelen olaylarda; 3 ayrı olayda ölüm ve yaralanma

meydana gelmiştir. İlkin; pasaj içindeki kitabevine yapılan bombalı saldın olayında bir kişi
ölmüş, bir kişi de yaralanmıştır. İkinci olarak; Araçta yakalanan şahısların emniyete
götürülmesi sonrası emniyet önünde toplanan halkın üzerine ateş açılması sonucu iki kişi
yaralanmıştır. Üçüncü olarak; savcı tarafından yapılan olay yeri incelemesi esnasında hızla
halkın üzerine aracını süren ve Tanju ÇAVUŞ isimli uzman çavuş olduğu iddia edilen kişinin
silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaralanmış, bir kişi de ölmüştür.

Savcının beyanına göre; 3O.AK.933 plakalı araç Jandarma tarafından kullanılan bir
araç olup bu araçta bulunan ve şüpheli konumunda olan üç kişi JİT görevlisidir.

Sonradan halkın üzerine ateş açan şahsın kim olduğu halk tarafından ismen, ev adresi
ve resmi unvanı ile birlikte bilinmesine rağmen savcı bu kişinin kimliğini bilmediğini beyan
etmiştir. Ancak savcının bu konudaki çelişkili beyanları heyetin dikkatinden kaçmamıştır.

Her iki olayın hiçbir şüphelisinin ifadesini savcı alamamıştır.
Şemdinli halkı olaylar akabinde güvenlik güçlerinin sanıkları serbest bırakması ve

yakalamaması üzerine kamu otoritesine olan güvenini yitirmiş olup infial halindedir.

AYDINLATILMASI GEREKEN HUSUSLAR :
1. Araçta yakalanan ve JİT görevlisi olduğu iddia edilen bu kişiler kendi iradeleriyle

mi Şemdinli'ye gitmişlerdir? Araç ve jandarma personeli hangi amaçla Şemdinli'ye
gönderilmiştir? Kaç kişi görevlendirilmiştir? Görevlendirmeyi kim yapmıştır?

2. Bir örneği de tespitte hazır bulunan bir avukata verilen "araç tesbit tutanağY'na
geçirildiği gibi bagajda saldın düzenlenen işyerinin krokisi hangi amaçla bu JİT görevlileri
tarafından kullanılmıştır? Aynı şekilde Seferi YILMAZ'm yargılandığı eski dosyası ile
fotoğrafiannın araç bagajında bulunmasının sebebi nedir? Madem ki bu üç şahıs sadece
oradan geçiyor idiyseler neden araçlarında bombalanan işyerinin krokisini, Seferi YILMAZ'ın
önden arkadan ve yandan çekilmiş fotoğraflarını ve eski dosyasını taşıyorlardı?

3. Delil karartma ihtimali kuvvetle muhtemel bulunmasına rağmen savcı neden
şüphelileri derhal dinlememiştir? Savcının bu şüphelileri derdest etmesine engel nedenler var
mıdır? Askeri güçlerin savcıya şüphelileri teslim etmediği iddiaları doğru mudur?

4. İsmi bizde saklı olan şahsa dayanarak almış olduğumuz bilgilere göre; savcı
tarafından tutulan Araç Arama Tesbit Tutanağı'nda yer alan, bayramdan bir gün önce
meydana gelen ve 67 işyerinin tahribi ile çok sayıda kişinin yaralanmasma yol açan bombalı
eylemin yapıldığı yerin krokisi ile son bombalama olayının gerçekleştiği işyerinin krokisinin
aynı araçta yer alması tamamen bir tesadüf eseri midir? Bunun izahı nedir?

5. Araçta yakalanan iki kişi ile sonradan halicin üzerine ateş açtığı iddia edilen kişi
neden henüz göz altına alınmamıştır? Olaylar nedeniyle neredeyse tüm güvenlik güçleri ve
savcı olay yerinde iken neden ateş eden bu kişi derhal yakalanmamış, takip edilmemiş kim
olduğu bugüne kadar tespit edilmemiş veya savcıya bildirilmemiştir?

6. Bayramdan bir gün önce meydana gelen çok şiddetli patlamayı da mı aynı kişi ya da
kişiler gerçekleştirmiştir? Bunun yanında uzun süreden beri meydana gelen benzer
patlamalarda mı aynı kişi ya da kişilerce gerçekleştirilmiştir?
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7. Bombayı attığı iddia edilen kişinin kaymakam tarafından Hakkâri ili nüfusuna
kayıtlı bir şahıs olduğu iddia edilmiştir. Bu sansın avnca itirafçı olduğu yönünde basında
haberler ver almıştır. Bu husus doğru mudur? Doğruysa bu şahıs bövle işler için kullanılmakta
mıdır? Bundan önce başkaca eylemlerde de kullanılmış mıdır?

8. Görgü tanıklarının hemen tamamının benzer anlatımlarında geçtiği üzere patlamanın
ardından halktan insanlar patlamanın olduğu yere yönelirken kamu görevlisi olan bu kişiler
neden olay yerinden uzaklaşmaya çalışmışlardır? Bu ve benzeri olaylar karşısında kamu
görevlisinden beklenen tutum bu mudur?

9. Halkın yakalayıp polise teslim ettiği bu üç kişiden ikisi nasıl ve ne şekilde polisin
elinden kurtulmuştur? Bu kişilerin JİT elemanı olması polisin onlan serbest bırakmasını bir
şekilde etkilemiş midir? Polisin bu kişileri savcıya götürmeden serbest bırakma yetkisi var
mıdır? Yoksa bu yetkiyi savcıdan mı almıştır?

10. Araç bagajında bulunan el bombalan ve uzun namlulu silahlar JİT envanterinde
kayıtlı mıdır? Bu kişilere teslim edildiği zimmet defterlerinde kayıtlı mıdır?

KANAAT:
Heyetimiz yapmış bulunduğu inceleme, araştırma ve etraflı görüşmeler sonucunda

aşağıdaki kanaatlere ulaşmıştır:
1. Şemdinli İlçesinde 9 Kasım 2005 günü meydana gelen patlama sonrası JİT

görevlilerinin olay yerine gitmeleri gerekirken olay yerinden kaçmaya çalışmaları, görgü
tanıkları Seferi YILMAZ, Muharrem TEKİN, Zeydan ÖZEL ve Tahir ERBAŞ'in birbirini
tamamlayan beyanları, araç bagajında el bombası, bol miktarda mermi ve üç adet kaleşnikof
bulunması, şüphelilerden birinin polis ile birlikte gitmek yerine kaçmayı tercih etmesi,
işyerine saldın düzenlenen kişinin PKK üyeliğinden hapis yatmış biri olması, savcı tarafından
tutulan araç tespit tutanağına geçirildiği gibi bagajda Seferi YILMAZ'ın işyerinin krokisinin
bulunması bütün şüpheleri bu üç görevli üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

2. Araç Tesbit tutanağına da geçirildiği gibi; araçta bayramdan bir gün önce meydana
gelen ve 67 işyerinin tamamen tahrip olması ve çok sayıda kişinin yaralanması ile sonuçlanan
bombalama eyleminin gerçekleştiği yerin krokisinin de çıkması bu eylemin de aynı kişi ya da
kişiler tarafından gerçekleştirildiği yönünde ciddi anlamda kuşku yaratmış bulunmaktadır.

3. Bu olay devlet içinde hukuk dışı hareket eden bir grubun halen aktif olduğu
kanaatini doğurmuştur.

4. JİT görevlileri bu tür faaliyetlerinde daha önce suça karışmış itirafçı tabir edilen
şahıslar halen kullanmaktadırlar.

SONUÇ:
Heyetimiz sivillere yapılan saldırı sonucu meydana gelen olaylarda yaşam hakkının

ihlal edildiği, vücut bütünlüğüne saldırıların olduğu, mülkiyet hakkının zarar gördüğü
sonucuna varmıştır.

Şemdinli halkı olaylar akabinde güvenlik güçlerinin sanıkları serbest bırakması ve
yakalamaması üzerine kamu otoritesine olan güvenini yitirmiş olup infial halindedir. Bunun
giderimi ve güvenin yeniden tesisi için mümkün olan mekanizmalar ivedilikle harekete
geçirilmelidir.

Bu sebeple heyetimiz raporun sonuç kısmında iki önemli çağn yapmayı uygun
bulmuştur:

Bu olayı araştırmakla ilgili olarak TBMM tarafından derhal bir Meclis Araştırma
Komisyonu oluşturulmalıdır. Aksi taktirde olayın niteliği itibariyle delillerin karartılması
ihtimali oldukça yüksek görünmektedir.
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Şemdinli C. Başsavcısının tek başına bu olayın üstesinden gelemeyeceği kanaati hasıl
olduğundan Adalet Bakanlığının bu olayla ilgili ayn bir savcı görevlendirmesi önerilir.

Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın olayın ciddi
şekilde araştırılacağı yönlü kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapması gerekmektedir."

Biçiminde açıklanmıştır.

IX- TBMM ÎNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN HAKKARİ
ŞEMDİNLİ İNCELEME RAPORUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Komisyonumuzun talebi üzerine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanlığının 13.03.2006 gün ve A.01.1.İHK/2595 sayılı yazısı ekinde gönderilen Hakkari
Şemdinli İnceleme Raporunda aynen:

"GİRİŞ
Komisyonumuz 9 Kasım 200S tarihinde Hakkari İli Şemdinli İlçesinde meydana gelen

ve bu olay bahane edilerek yurdumuzun çeşitli bölgelerine yayılmak istenen terör olayını
araştırmak üzere Komisyon ve Heyet Başkanı Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ,
Komisyon Başkanvekili Adıyaman Mv. A.Faruk UNSAL, Komisyon üyeleri Batman Mv.
M.Nezir NASIROĞLU, İzmir My. Ahmet ERSİN, Gaziantep Mv. Ahmet YILMAZKAYA ve
Komisyon Uzman Yardımcısı İzzet EROĞLU'ndan oluşan bir Heyetle 22 Kasım 2005
tarihinde 09.45 THY uçağı ile Van'a intikal etmiştir. Heyet aynı gün Emniyet Genel
Müdürlüğünün tahsis ettiği bir helikopterle Şemdinli ilçesine intikal etmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:
Heyetimiz ilçeye intikalini müteakip hemen çalışmalarına başlayarak ilk önce ilçe

Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan'ı ziyaret ederek kendisinden ilçede meydana gelen
olaylar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgiler almış; karşılıklı görüş alış verişinde bulunmuştur.

Heyetimiz bilahare İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ayık ve ilçe Emniyet Müdürü
Tacettin Aslan ile de görüşmüş olaylar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler almış; görüş alış
verişinde bulunmuştur.

Heyetimiz akşam öğretmenevinde konaklamış olup, burada konaklayan öğretmenlerle
de görüşerek ve ilçedeki çeşitli sorunlar hakkında bilgiler almıştır. Keza bir kısım güvenlik
güçleri mensuplarıyla da sohbet tarzında görüşmeler yapılmıştır.

Heyetimiz 23 Kasım 2005 tarihinde sabahın erken saatlerinde çalışmalarına devam
etmiştir. İlk olarak ilçe Belediye Başkanı Hurşit Tekin ile makamında görüşülmüştür.
Bilahare Belediye Başkanı Hurşit Tekin ile birlikte olay mahalline gidilerek gerek 1 Kasım
2005 tarihindeki patlamanın meydana geldiği Cumhuriyet Caddesindeki yer ve binalarda ve
gerekse 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın meydana geldiği aynı cadde üzerindeki Özipek
Pasajında ve Umut Kitapevinde incelemelerde bulunulmuştur. İnceleme sırasında halkın
yoğun ilgisi olduğundan halkla da görüşülmüş ve geçmiş olsun dileklerimizle birlikte
"olayların aydınlatılacağından ve suçluların hak ettikleri ceza ile cezalandırılacağından hiç
kimsenin kuşkusu olmaması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Hükümetimizin,
Komisyonumuzun, siyasi partilerimizin olayların üzerinde titizlikle durdukları, olayın yargıya
intikal ettiği ve yargıya güvenmemiz gerektiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeşitli
partilerimizin araştırma önergesi verdikleri bugünlerde bu önergelerin görüşülerek
muhtemelen bir araştırma komisyonunun da kurulacağı ve olayları enine boyuna araştırıp bir
rapor hazırlanacağı, konuya verilen önemin bir göstergesi olarak olaylar sonrası Başbakan,
içişleri ve Adalet Bakanlarımızın bölgeye geldikleri, 1 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen
olayda zarar görenlere ödenmek üzere ilk etapta iki yüz milyar yardım gönderilerek
dağıtıldığı, Hükümetin zarar görenlerin zararlarını karşılayacağına karar verdiği ifade
edilerek halktan sakin ve sabırlı olmaları, PKK ve bölücülerin, provakatörlerin oyunlarına

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 3 7 4 -

gelmemeleri, bütün vatandaşlann kardeş oldukları, ayrılık gayrdık olmadığı, varsa birtakım
yanlışlıkların bunların da zaman içerisinde hep beraber üstesinden gelebileceğimiz,
Devletimize güvenmeleri, Devletimizin, Milletimizin ve Ülkemizin bir ve bütün olduğu ve
hiçbir şekilde bölünemeyeceği" hususları beyan edilmiştir. Bu beyanlar çarşı esnan
ziyaretlerinde de ifade edilmiştir. Olay yeri incelemesinde kitabevi bombalanan Seferi Yılmaz
da hazır bulunmuş ve olay hakkında bilgisine başvurulmuş ve tatbikat da yapılmıştır.

Olay yeri incelemelerini müteakip Üçe Jandarma Komutanlığı da ziyaret edilmiş ve
İlçe Jandarma Komutanı J.Binbaşı Erdem Yılmaz'la da görüşülmüş ve ilçede meydana gelen
son olay ve önceki olaylar ile bölgedeki güvenlik konulan görüşülmüş, fikir alış verişinde
bulunulmuştur.

Heyetimiz daha sonraki çalışmalarını konakladığı öğretmenevinde devam ettirmiştir.
Bu safhadaki çalışmalarında olayların görgü tanıkları olduklarını iddia eden başta kitabevi
bombalanan Umut Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz ile Zeynel Özel, Kadir Özcaner, Abdi Özel,
Mehmet Atilla, Cahit Erler, Mehmet Tahir Erbaş, Fahri Yılmaz, Kadir Kocar ve Metin
Eroğuz isimli şahıslar dinlenilmiş; olay hakkındaki görgüye dayalı bilgileri sorulmuştur.
Görüştüğümüz kaymakam, emniyet ve jandarma yetkilileri Komisyonumuza olaylarla ilgili
dosyalar ve CD sunmuştur.

Bu arada bölgede olayla ilgili inceleme ve araştırma yapan İnsan Haklan Derneği
Genel Başkanı Yusuf Alataş, Mazlum-Der Genel Başkanı Cevat Özkaya ve beraberindeki
Heyetle de olaylar hakkında görüş alış verişinde bulunulmuş ve bu Heyet hazırladığı bazı
dosyalan Heyetimize sunmuşlardır.

Bu Heyetin sunduğu raporlar üç parçadan ibaret olup bu raporlar çeşitli sivil toplum
örgütleri tarafından hazırlanmış olup okunup dosyamıza konulmuştur.

Heyetimiz Şemdinli'deki çalışmalanm bitirip 23.11.2005 tarihinde yine Emniyet
Genel Müdürlüğümüzün temin ettiği helikopterle saat 15.00'de Şemdinli'den ayrılarak
Hakkari İline hareket etmiştir.

Heyetimiz 23 Kasım 2005 tarihinde saat 16.30 sularında Hakkari İlindeki
çalışmalarına ilk önce Vali Erdoğan Gürbüz ziyaret ederek başlamıştır. Vali Erdoğan
Gürbüz'ün makamında yapılan görüşmede ''bölgedeki gelişmeler, Şemdinli, Yüksekova ve
Hakkari il merkezinde meydana gelen olaylar, PKK faaliyetleri; terörün önlenmesi ve
bölgenin kalkınması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
Sayın Vali Heyetimize bu konularda brifing sunmuştur.

Bu görüşmeden sonra Komisyonumuz Hakkari İl Jandarma Alay Komutam J.Albay
Erhan Kubat'la da makamında bir görüşme yaparak terör, terörist faaliyetler ve meydana
gelen olaylar hakkında bilgi almıştır.

24 Kasım 2005 tarihinde Heyetimiz Hakkari Belediye Başkanvekili ve bir kısım
Belediye Encümen Üyeleriyle de görüşmüştür.

Heyetimiz aynca Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek
incelemelerde bulunmuş; bilahare Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, İl Emniyet
Müdürü Yaşar Ağdere'den terör, terörist faaliyetler ve olaylarla ilgili bilgiler almıştır ve
Emniyet Müdürü tarafından olaylarla ilgili bir de dosya sunulmuştur.

Heyetimiz yine konakladığı polisevinde 9 Kasım 2005 tarihindeki bombalama
olayında suçlanan Astsubay Başçavuş Ali Kaya ile Astsubay Özcan İldeniz'le de görüşerek
olaylar hakkında bilgilerine başvurmuştur. Aynı olayda suçlanan ve bu iki astsubayla birlikte
olan Veysel Ateş Bitlis Cezaevinde halen tutuklu olduğundan bilgisine başvurulamamıştir.
Heyetimiz Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın ile de görüşmüştür.

Şemdinli ve Hakkari'deki incelemelerimiz sırasında Bölge'de bulunan Özel Harekat
Daire Başkam ile de görüşmelerimiz olmuştur.

Heyetimiz başlangıçta Yüksekova ilçesine de gitmeyi planlamış, ancak zaman darlığı
nedeniyle bu ilçemize gitmek imkanı olmamıştır.
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Heyetimiz Hakkari'deki çalışmalarını da tamamlayarak yine Emniyet Genel
Müdürlüğümüze ait helikopterle saat 15.30'da Hakkari'den Van'a hareket etmiş ve geceyi
Van'da geçirmiştir.

Van Valisi Komisyonumuza akşam yemeği vermiş ve bu yemekte de Bölge ve Van
ilimizle ilgili çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Heyetimiz 24 Kasım 2005 günü Van Valiliğini, Van Belediye Başkanlığım ve Van
Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etmiştir. Heyetimiz Van'dan Ankara'ya
hareketinden önce, Van Havaalanında Komisyon ve Heyet Başkam Nevşehir Milletvekili
Mehmet ELKATMIŞ tarafından Bölgedeki incelemelerle ilgili kısa bir basın açıklaması
yapılmıştır. Bu çalışmalarımızda yardımcı olan İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel
Müdürlüğümüz, Hakkari ve Van Valiliklerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Özel Harekat
Müdürlerimiz, askeri yetkililer, Şemdinli Kaymakamı, bölgedeki vatandaşlarımız ve basın
mensuplarına Heyetimiz teşekkür ve taktirlerini sunar.

OLAYLAR:
Bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki olaylar en kapsamlı olarak PKK

tarafından 1984 yılında Şemdinli de başlatılmıştır. Bu olaydan sonra terörist faaliyetler bütün
bölgeye yayılmış ve şimdiye kadar 40.000'e yakın vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce
polis, asker, öğretmen ve kamu görevlisi şehit olmuştur.

Özellikle Irak ve Iran sınırından sızmalar neticesinde bu bölgelerde bulunan, yerleşim
yerleri en fazla terörden etkilenen bölgelerimiz olmuştur. Hakkari-Yüksekova-Şemdinli
Bölgemiz bu yerleşim yerlerinin başında gelmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden 9 Kasım 2005
tarihine kadar Hakkari İlinde 22 olay meydana gelmiş olup, bu olaylar neticesinde 7'si
güvenlik kuvvetlerine karşı yapılmıştır. Bu olaylar neticesinde 13 asker şehit olmuş, 31 asker
ve 7 polis yaralanmıştır. Bu patlamalar neticesinde 1 vatandaş ölmüş, 32 kişi yaralanmıştır.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda bombalama olayları ile ilgili 21 kişi
gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmış, 1 tabanca, 3 el bombası, 318 gr. eroin, 10.5 kg.
plastik patlayıcı madde ve 8 adet fünye ele geçirilmiştir. Plastik patlayıcılarla ilgili 2 kişi
tutuklanmış, 5 kişi hakkında ise gıyabi tevkif karan verilmiştir.

Ayrıca 19 Kasım 2005 tarihinde Yüksekova'da 2 el bombası, 1 tabanca ve çok sayıda
örgütsel doküman ile yakalanan İ şahıs tutuklanmıştır. Özellikle son üç ay içerisinde olaylar
artarak devam etmiştir. Şöyle ki: 5 Ağustos 2005 tarihinde Şemdinli Askeri Gazino önüne
poşet içerisinde konan zaman ayarlı ve parça tesirli bir bombanın patlaması neticesinde 5
asker şehit olmuştur. 1 Eylül 2005 günü bazı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği Dünya
Barış Günü etkinliğinde bir bombanın patlaması neticesinde 17 kadar vatandaş yaralanmıştır.
28 Ekim 2005 günü Emniyet Müdürlüğü önüne konan bir bombanın patlaması neticesinde
sadece maddi hasar meydana gelmiştir. 1 Kasım 2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile
askeri gazino yakınma park eden 65 AV 223 plakalı araçta çok büyük bir patlama meydana
gelmiş ve bu patlama neticesinde 6 asker, 3 polis ve 16 vatandaş yaralanmış (1 asker bir
gözünü kaybetmiştir), 98 konut, 72 iş yeri ve 23 kamu binası zarar görmüştür. Bu olay ilçede
büyük bir infial uyandırmıştır. Bilahare 9 Kasım 2005 tarihinde saat 12.00 sularında
Cumhuriyet Caddesinde bulunan Özipek Pasajı içerisinde bulunan Umut Kitabevinde
meydana gelen patlama neticesinde Mehmet Zahir Korkmaz isimli vatandaş ölmüş, kitapevi
tamamen tahrip olmuş ve bu olayın duyulması üzerine halk toplanarak şiddetli tepki göstermiş
ve olay mahallinin yakınında bulunan 30 AK 933 plakalı araç ile aracın içinde-yanında
bulunan Astsubay Başçavuşlar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı tabir edilen Veysel Ateş
halk tarafından çember içerisine alınmıştır. Bir kısım vatandaşlar aracı tahrip etmişler ve bu
kişilere saldırarak darp etmişlerdir. Bu sırada Ali Kaya aracın bagajım açarak eline silahını
alınca arabanın bagajında bulunan silahlar, bombalar, evraklar ve krokilerin de görülmesi
üzerine halkın öfkesi daha da artarak devam etmiş ve halk Ali Kaya'nın elinden silahını
alarak bagaja koymuştur. Bir müddet sonra olay yerine gelen İlçe Kaymakamı, İlçe Emniyet
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Müdürü ve güvenlik güçleri olayları yatıştırmaya çalışmışlarsa da olaylar yatışmadığı gibi
daha da artarak devam etmiş ve kalabalık da gittikçe çoğalmıştır. Daha sonra Cumhuriyet
Başsavcısı araçta bulunan silah vesairenin tespiti için araç başına gelmiş ve tespite
başlamıştır. Bu sırada olay .mahallinin biraz gerisinden silah sesleri gelmesi üzerine halkta
panik başlamış ve olaylar daha da vahim bir hal almıştır. İddiaya göre Tanju Çavuş isimli bir
uzman çavuş 42 D 1935 plakalı araçla Yüksekova'dan hanımı ve üç çocuğu ile birlikte olay
mahalline doğru gelirken bir anda kendini kalabalığın içerisinde buluyor, kalabalıktan bazıları
araca saldırarak aracı darp ediyor , Tanju Çavuş'da silahı ile kendisine saldıran kalabalığa
rastgele ateş açıyor ve bu ateş neticesinde de 5 kişi yaralanıyor. Yaralılardan Ali Yılmaz
isimli vatandaş hastaneye götürülürken yolda vefat ediyor. Bu olay tansiyonu daha da
artırıyor ve kalabalık 30 AK 933 plakalı araç etrafındaki çemberi daha da güçlendiriyor.
Güvenlik güçleri ise Ali Kaya ve Ozcan İldeniz'i alarak Jandarma Komutanlığına, Veysel
Ateş'i de Emniyet Müdürlüğüne götürüyor. Bu arada toplanan kalabalık da Hükümet Binasına
doğru "sarok Apo, Kürdistan, PKK burada, Kürdistan burada; buradan asker ve polis gitsin,
burası onlara mezar olacak, terörist devlet, şerefsiz devlet" gibi sloganlarla yürüyüşe geçiyor
ve bir kısım da Hükümet Binasını, Emniyet Müdürlüğünü ve burada bulunan bir çok resmi
aracı, emniyet ve asker lojmanlarını taşlayıp tahrip ediyorlar. Bir kısım da ilerde bulunan
polis noktasını yıkmışlar ve polis noktasına doğru hareket ederek polisin çekilmesi
neticesinde polis noktasını işgal ederek buraya "PKK-APO Kontrol Noktası", PKK Apo;
Serok Apo PKK" sloganlarını duvara yazmışlar ve buradaki buzdolabı, jeneratör 10 KW
yükselticiyi, çelik dolabı ve 10 ton odunu tahrip edip yakarak, giriş çıkışları kontrol ediyorlar
ve buradaki köpek ve güvercinlere işkence yapıyorlar. Bilahare ilçeye Hakkari Valisi de
geliyor ve kriz merkezi oluşturuluyor. Daha sonra ise Cumhuriyet Başsavcısı saat 21.00
sıralarında 30 AK 933 plakalı araçtaki yanm kalan tespitine başlıyor. Araçta yapılan tespitte,
araç içerisinde koltuklarda, aracın tavanında ve sol ön kapısında kısmen kan lekeleri
bulunduğu, araç içerisinde bir adet fermuarı açık durumda siyah bir çantanın bulunduğu,
aracın kaporta kısmının kullanılmaz durumda olduğu, bütün camlarının kırık ve
tekerleklerinin kesilmiş ve delinmiş bulunduğu görülmüştür. Araç içerisindeki diğer eşya ve
silahlar Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilerek, emanete alınmıştır. Keza tahrip edilen
kitabevindeki deliller de tespit edilmiş ve özellikle 2 adet HGR 2 DM 72 C05 FMP-133
ibareli yeşil renkli metal el bombası maşaları da zabıtla emanete alınmıştır. Ayrıca olaylar
sırasında bir kısım güvenlik güçlerinin evlerine zorla girilerek ev eşyaları tahrip edilmiştir.
Yine Kaymakamlık Konutu, Halk Eğitim ve İlçe Tanm Müdürlüğü önündeki bayraklar
çalınmış yırtılmış ve yakılmıştır. Yine Şemdinli Lisesi önündeki Atatürk büstü tahrip
edilmiştir.

Olayların önlenmesi için valilik makamında bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınmış; güvenlik güçleri takviye edilmiştir. Olayların daha fazla
büyümemesi, halkın sakin olması için Şemdinli, Yüksekova, Hakkari, Çukurca ve Esendere
Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, ilçe, mahalle ye köy muhtarları ile CHP
Hakkari Milletvekili Esat CANAN ile toplantılar yapılarak olayların önlenmesine çalışıldığı
bilgisi alınmıştır.

Dinlediğimiz ve görüştüğümüz tanıkların beyanlarına göre:
Olayın tanıklarından ve bombalanan Umut Kitabevinin sahiplerinden Seferi Yılmaz

Heyetimize hem olay yeri incelemesi sırasında ve hem de öğretmenevinde alınan ifadesinde
özetle şu beyanda bulunmuştur

"Saat 09.30'da dükkanımı açtım. Pasaj komşularım Metin Korkmaz ve Mehmet Zahir
Korkmaz yemek yapmak için dükkanımın arka bölmesine geldiler. 9 Kasım 2005 günü
işyerimde öğlen saatlerinde üç kişi oturuyorduk. Öğleleri yemeğimizi pasajdaki arkadaşlarla
birlikte yerdik. O gün de yemeği hazırladık ve yemeğe başlamak üzereydik. Yanımda Metin
Korkmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz vardı. Diğer esnafları da yemeğe çağırmak için arka
bölümden ön bölmeye tam geçmiştim ki cam sesi duydum. O arada bir bombanın ön bölüme
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bir bombanın da ikinci bölmeye doğru geldiğini fark ettim ve "Bomba" diye bağırarak dışarı
fırladım. Pasajda sadece bir kişinin kaçtığını gördüm. Sağa dönünceye kadar kaçanı
kovaladım. Bu arada kaçanın bombayı atan olduğunu söyleyip yakalanması için bağırdım.
Zeydan Özel'i gördüm. Birkaç kişi kaçan şahsı kovalamaya başlayınca ben yaralılara bakmak
için işyerime döndüm. Pasaja gelenler kaçanı kovalamaya başladılar. Kaçanı önceden
tanımıyordum. Kaçan şahsın kaçarken telefonla görüşme yaptığını görmedim. Esnaflar
görmüşler. Birkaç kişi benden önce işyerime gelmişti. Etraf toz duman halindeydi. Yaralılar
çıkarıldı. Sonra dışarı çıkarıldım ve topluluğun çembere aldığı aracın yanma gittim. Araçta iki
kişi vardı. Biri ön diğeri ise arka koltuğa oturmuştu. Kişiler önce kaçmadılar. Kaçan şahsa
kimliğini sordum. "Amirimdedir." dedi. Sonra İlçe Emniyet Müdürü "Bunlar bizden değil."
dedi. Kişiler önce bagajı açtırmak istemediler. Sonra bagaj açıldı; silah, evrak, kroki vb.
şeyler bulundu. Ali Kaya bagaj açılırken silahın birini kaptı. Arkadaşlar silahı elinden aldı.
Daha sonra iki kişiyi Emniyete teslim ettik. Ali Kaya'yı jandarmaya götürdüler. Askeri
yetkililer ve Emniyet Müdürü söz verdi. Özcan İldeniz'i ise iki kişi koluna girerek ilçe
jandarmaya götürdü. Olayın görgü tanıklarının ifadesi alınmadı. İfade verirken rahat bir
ortamda değildik. Sürekli telefonlar geliyordu. Ben siyasi davadan dolayı on beş yıl hapis
yattım. Bundan dolayı hedef olmuş olabilirim. Polis kontrol noktasındaki olayları 7-9
yaşlarında çocukların yaptığı söyleniyor. Basın bunu abarttı. Askeri gazino ve lojmanlar 1
Kasım'da patlamadan önce boşaltılmış, eşyalan ve büyük ekran televizyonu bile çıkartmışlar.
Dört daire vardı. Bunlardan ikisi bana ait. Bunlar da boşaltılmış." Seferi Yılmaz bu ifadelerini
İHD ve diğer sivil toplum örgütlerinin 12.11.2005 tarihli raporlannda da aynen teyit etmiştir.

Heyet olay hakkında bilgisi olan kişileri öğretmenevinde teker teker dinlemiştir.
Zeydan Özel Özipek Pasajının çaprazındaki Ender Giyimin sahibidir. Özel olayla ilgili
gözlemleri kısaca şu şekilde anlatmıştır.

"Olay obuadan önce söz konusu arabayı amcamın dükkanının önüne park etmişlerdi.
Üç kişi vardı. Küçük yer olduğundan gelenleri tanırız. Ancak bunları tanımayınca
şüphelendim. San-kahve renkli montlu biri pasajı izliyordu. Amcam oğluna dedim ki:
"Bunları önceden görmedim. Şüpheleniyorum. Bunlar bombacı olmasın!". Kahve renkli
giysili arabadan çıktı. İki eli cebinde idi. Pasaja girdi, ben de çaktırmadan "Bunlar kimdir?"
diye aracın yanma gittim. Hemen araba çalıştırıldı. Araba uygun bir yer bulmak için hareket
etti ve sonra dönerek kuyumcu dükkanının önüne park etti. Dükkanıma girdim ve patlama
oldu. Dışarı çıktım. Halk pasaja yürüdü. Kahve renkli montlu geliyordu. Telefonla birisim
aradı ve "Neredesin?" diye sordu. Eczanenin önüne baktım. Arkadaşı arabayı park etmişti.
Arkadaşı telefonu eline aldı "Gel buradayım" dedi. O arada oradakilere montlunun
yakalanması için bağırdım. Seferi Yılmaz'ı gördüm. Kendisi yanıma geldi. Kendisi "Bombayı
atan bu" dedi. Ben de yarım saattir bunları izlediğimi söyledim. Halk saldırdı. Kaçan kişi
arabaya girdi. Arabada iki kişi oldu. Biri ise dışarıda arabanın yanında idi. Ali Kaya'ya "Sen
de bu işin içindesin" dedim. Kendisi kabul etmedi. Arka koltuğa bindi. "İnkar etme bu işin
içindesin. Yanm saattir sizi izliyorum" dedim. Böyle deyince arabadan çıktı. Şahsı önceden
tanımıyordum. Arka bagajı açtı. Hemen elini silaha attı. "Ben emniyet görevlisiyim" dedi.
Ben de bomba patlattıklarım söyledim. O arada bagaja baktığımda evrak, silah ve benzeri
şeyler gördüm. Herkes arabaya vurmaya başladı. Ali Kaya'nın elinden silahı alındı, şarjör
çıkarıldı ve silah bagaja konuldu. Kaymakam, polis, asker ve özel tim geldi. Özel tim ateş
edince herkes yere yattı. Panzer (akrep) geldi ve ateş edildi. O arada Veysel Ateş'i araçtan
çıkarıp panzere bindirdiler. Ali Kaya'yı ise emniyet aldı. Top sakallı olan Özcan İldeniz
devamlı arabanın etrafında dolaşıyor ve arabanın içine bakıyordu. Adidas markalı lacivert
montluydu. Eli cebindeydi. Özcan İldeniz'e "inkar etme üç kişisiniz" dedim. Kendisi kabul
etmedi "İki kişi gidince millet rahatladı" dediler. Özcan İldeniz ilce jandarmaya doğru
yürüdü. Halka "Yakalayın" dedim. O arada yarbay Mustafa Yanık da gidiyordu. Asker finnın
önüne barikat kurmuştu. Asker bana gitmenin yasak olduğunu söyledi. Yarbaya Özcan
ildeniz'i işaret ederek olaya karışanlardan birinin de bu olduğunu söyledim. Bana "Rahat
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olun" dedi. Askerlere emir verdi. Askerler de Özcan Üdeniz'in iki koluna girip ilçe
jandarmaya doğru götürdüler.

Kadir ÖZCANER ile Görüşme: İnsan Haklan Derneği Şube Yöneticisi olan Kadir
Özcaner serbest meslekle uğraşmaktadır. Özcaner olay hakkında özetle şunları söylemiştir:
"Olay yerinin yüz metre kadar uzağındaydım. Evin önüne toprak döktüreceğim için kamyonu
bekliyordum. Söz konusu araba olay yerine geldi. Hatta yolun ortasında durdu. Arabanın
arkası bana dönüktü. Trafik sıkışınca geri geldi ve kavşaktan döndü. Van Gölü Tavukçuluğun
önünde durdu. Şahısların ne yaptığını bilmiyorum. Ancak iki kişilerdi. O esnada bomba sesi
geldi. Hangi taraftan geldiğini anlamadım. Pasajm önünden iki üç kişinin kaçtığını gördüm ve
olayın olduğu yere doğru yöneldim. San montlu şahsın aşağı indiğini gördüm. Fahrettin
Yılmaz "Sen kimsin? Bombayı kim attı?" diye soruyor. Kişi cevap vermiyor. Ali Kaya aracın
dışındaydı. Ali Kaya'nın yanma geldim. Kürtçe ve Türkçe "Yahu ne oluyor, ne
yapıyorsunuz?" diye sordum. "Biz emniyet görevlisiyiz" dedi. Kaçan kişi aracın arka
kısmının ortasına oturmuştu. Başı eğik olduğundan yüzünü görmedim. Kendisini sürekli
saklıyordu. Biri kimliğini sordu. Kimliğinin amirinde olduğunu söyledi. Ali Kaya o esnada
toplanmak istedi. Baktı kontrol yok. Esnaf da toplandı. Halk toplanınca araca tekme atıldı. 10-
15 dakika sonra Emniyet Müdürü geldi. "Sakin olun" dedi. Müdür "Biz bunları tanımıyoruz"
dedi. O arada kalabalık arttı. Kaymakam arabanın üzerindeyken yüzü maskeli polisler havaya
silah sıktı. Panzerden ateş açıldığını görmedim. Küçük panzer yanaştı ve Veysel Ateş'i
götürdüler. Daha sonra halkı yatıştırmaya çalıştılar. Pasajdaki patlamada birinin ölü olduğu
söylendi. Kargaşa arttı. Ölen yeğenimdi. Silahlar atıldı. Ali Kaya'yı aldılar. Top sakallı birini
fark etmedim. Mustafa Yanık adında yarbay vardı. Vatandaşın biri "Tüm pislikler sizin
elinizin altından çıkıyor." dedi. Hastaneye gittim. Keşif esnasında oradaydım. Halk keşfi
izliyordu. Milletvekili güvenliğin sağlanmasının gerekli olduğu ile ilgili açıklama yaptı.
Büyük bir ses geliyordu. Ancak sesler yakınımızda değildi. Havaya ateş açılmıştı. Tanju
Çavuş'un silah sesini duymadım.

Abdi ÖZEL ile Görüşme: Abdi Özel esnaf olup giyim işi ile uğraşmaktadır. Pasajın 20
metre kadar çaprazında dükkanı bulunmaktadır. Abdi Özel olaylar hakkında şunları ifade
etmiştir:

"Olaydan önce araç benim dükkanımın önündeydi. İçeride çalışıyordum. Zeydan
tanıyor musun?" dedi. "Yok" dedim. Araçta iki kişi gördüm. Zeydan onlara bakıyordu.
Kendisi telaşlıydı. Patlamayı fark etmedim. Pasaja koştuğumda yaralılar çıkarılıyordu. Sesler
duydum ve arkasından koştum. Olayın failinin kaçtığını söylediler. Halkla birlikte gittik.
Kaçan kişi aracın arka kısmının ortasında oturuyordu. Aracın etrafında 20 kadar kişi vardı.
Ali Kaya'yı gördüm. Arabadan çıkmışü. Özcan İldemiz'i kalabalığın içinde fark ettik. Zeydan
onu işaret etti. Böyle olunca koştu ve askerin güvenlik aldığı yere sığındı. Yarbay da ordaydı.
İki kişi koluna girdi. Veysel Ateş'i DEHAPlılar muhafaza etti ve "Emniyete teslim edelim."
dediler. Veysel Ateş'i zırhlıya bindirip götürdüler. Ali Kaya'nın nasıl gittiğini görmedim.
Ardından hastaneye gittim."

Mehmet ATİLLA ile Görüşme: Mehmet Atilla esnaf olup inşaat malzemesi
satmaktadır. Mehmet Atilla olayla ilgili gözlemlerini şöyle aktarmıştır:

Arabayı park etmişti. Biri "Bunu yakalayın." dedi. İki kişi koşuyordu. Arabaya girdi.
Biri araçtakine kimliği olup olmadığını sordu. Araçtaki kimliğinin olmadığım söyleyince
araçtan çıkması istendi. Böyle olunca kimliğinin amirinde olduğunu söyledi. Halk geldi.
Kişileri emniyete teslim ettik. Arabada iki kişi vardı. Biri dışan çıktı. San montlu araçta kaldı.
Aracın bagajı açımdı, silah ve bombayı gördüm".
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Cahit ERLER ile Görüşme: Cahit Erler'in pasajda iş yeri bulunmakta olup toto
bayiliği yapmaktadır. Heyet kendisine askerlerin 9 Kasım 2005 tarihinde toto oynayıp
oynamadığını sordu:

"O gün iş yerinde ben yoktum. Oduna gitmiştim. Kardeşim vardı. 12-13 öğrenci oyun
oynamaktadır. O gün öğrenciler dışında kimse oyun oynamadı."

Mehmet Tahir ERBAŞ ile Görüşme: Mehmet Tahir Erbaş pasajın çaprazmdaki iş
yerinde esnaflık yapmaktadır. Olayla ilgili bildikleri hakkında şunları ifade etmiştir:

"İçerde idik. Bomba sesi duydum. Birisi kaçtı. Kahve renkli montu vardı. Dükkanın
önünden geçti. Eczanenin önünde telefonla Türkçe "Nerdesiniz?" diye sordu. Pasajın önünden
ceset çıkarıldığını görünce oraya koştum. Kişi kaçarak gitti. Yaralıyı hastaneye görürdüler.
Sonra aracın yanına gittik. Gittiğimde araçta sadece kaçanı gördüm. Ali Kaya dışarıdaydı.
Başı kanamıştı. Hatta kam ceketime düştü. Top sakallı birini hatırlamıyorum. Biz zarar
görmeden devlete teslim edelim diye korumaya çalışıyorduk. Ali Kaya'mn elinde silah vardı.
Biri silahı alıp şarjörünü çıkarttı. Havaya ateş edildi. Arabadan bir şey alındığım görmedim.
Sonra Ali Kaya'yi Emniyete götürdüler."

Heyet aynca şahsa olaylardan sonra dükkanlarını neden kapattıklarını sordu. Kişi
diğerleri açmayınca kendisinin de açmadığım, içlerinin rahat olmadığını ve kuyumcu dükkanı
olduğundan geç açtığım belirtti.

Fahri YILMAZ ile Görüşme: Fahri Yılmaz zücaciye dükkanı işletmektedir. Dükkanı
pasajdan 12 dükkan aşağıdadır. Görüşmede Heyete kısaca şunları anlatmıştır:

"Olay sırasında işyerindeydim. Patlama sesi geldiğinde dışarı fırladım. Halk yukarı
doğru koşuyordu. Biri telefonla konuşuyordu. Halk "Bombayı bu attı." dedi. Kişi kovalandı.
Aşağı gitti. Aynca aşağıdan biri geliyordu. Kaçan şahıs gelenle konuştu. Sonra ikisi de
arabaya bindi. Arabayı çalıştırmaya çalıştı. Biri o arada emniyetten olduğunu söyledi. Altmış-
yetmiş kişilik kalabalık vardı. Başta kimse karışmıyordu. "Kişileri adalete teslim edelim."
dendi. Polis, asker ve Emniyet Müdüründen sonra Kaymakam geldi. "Biz aldık, bizdendir."
denildi. İkisini götürdüler. Dükkanım açık olduğu için döndüm ve dükkanımı kapattım. Keşif
esnasında silah sesi geldi. Ben uzaktaydım. Tam olarak bilmiyorum. Jandarma tarafından
halkın üzerine ateş açıldı. Halk yere yattı. Uzak olduğu için tam göremedim. Güvenli
olmadığı için olaylardan sonra dükkanı kapatıyoruz."

Kadir KAÇAN ile Görüşme: Kadir Kaçar meşrubat dükkanı işletmektedir. İş yeri
eczanenin karşısında olup, pasaja yetmiş metre kadar uzaklıktadır. Kadir Kaçar olay hakkında
şunları söylemiştir:

"Patlama sesiyle birlikte dışarı çıktım. İtirafçı denen şahıs telaşlı şekilde yürüyerek
hızla gitmekteydi. Tedirgindi. Önceden arabayı görmüştüm; ancak dikkat etmemiştim. Aşağı
doğru gitti. Telefonla görüştü. Komşularından biri bana yaklaştı ve "Bombayı bu kişi attı."
dedi. Az ileride araç duruyordu. Ali Kaya ise aşağıda bekliyordu. Veysel Ateş, Ali Kaya ile
buluşup araca gittiler. Veysel Ateş araca bindi. Ali Kaya araca bindi; sonra geri indi. Kim
olduğunu sorduk. Telekom görevlisi olduğunu söyledi. Kalabalık arttı. Kimlik soruldu. Kişi
"Emniyetçiyim." dedi. Yüz kadar kişi vardı. Arabanın arkasından küçük bir silah çıkardı. İki
üç kişi silaha sarıldı ve silahı elinden aldılar. Silahın şarjörü çıkarıldı. Görevliler geldi.
Yüzleri kapalı özel tim geldi. Kalabalık dağılmadı. Aksine daha da arttı. Özel tim gitti. Polise
ait araç geldi ve Veysel Ateş'i aldı. Ondan sonra Emniyet Müdürü geldi. Ali Kaya ile birlikte
Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Cenaze pasajdan çıkarılırken gençler taş atarak camlan kırdı.
Cenazenin peşinde hastaneye doğru giderken ateş açıldı. Bu arada kardeşim yaralandı. Top
sakallı kişiyi ilk etapta görmedim. Sonradan geldi. Emniyet Müdürüne söyledik. Sonra
Müdürle birlikte gittiler".
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Metin EROĞUZ ile Görüşme: Metin Eroğuz market işletmektedir. Market pasajdan
elli metre kadar uzakta olup Ziraat Bankası tarafindadır. Heyete Metin Eroğuz şu bilgileri
aktarmıştır:

"Bomba patladığında dükkanımın önündeydim. Patlama anında telaş oldu. Patlamadan
bir dakika kadar sonra kuyumcu arkadaşın fırladığını gördüm. On dakika kadar sonra yaralıyı
çıkardılar. Biri "bombacı aşağıya gitti" diye bağırdı. Kahve renkli montlu birini gördü.
Telefonla görüşüyordu. Hızlı ve telaşlıydı. Aşağıda birini gördü. Önünde Baran Ticaretin
sahibi vardı. Failin o kişi olduğunu söyledi. Kaçan kişi birine yanaştı ve sonra beraber olarak
aşağı doğru gittiler. Sanırım arabaya bindiler. İkisini arabada gördüm. Hafif sakallı olan da
arabanın içindeydi. Olaydan on dakika sonra yarbayla diyalogumuz oldu. Kendisi olayın
bizler tarafından yapıldığı yönünde bir şeyler söyledi. Ben de "sizler tarafından yapılıyor."
dedim.

Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihat FESLÎHAN ile Görüşme: İlçede yıllardır terör
hadiseleri yaşanmaktadır. Ancak son 6 aya kadar ilçede sükunet hakimdi. Son altı ay
içerisinde 5M kırsal da 6'sı ise emniyet bölgesinde olmak üzere toplam 11 patlama meydana
geldi. 9 Kasım 2005 tarihinden önce askerden 11 şehit, 33 yaralı, polisten ise 3 yaralı var.
Aynca 31 vatandaş yaralandı.

9 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen toplumsal olayda S polis yaralandı. Patlamada
ve sonra açılan ateş sonucunda iki vatandaş hayatım kaybetti. Askerden ise şehit ve yaralı
bulunmamaktadır. Aynca S'i ağır, 20'nin üzerinde hafif olmak üzere toplam 25'in üzerinde
yaralanma olayı var. Yaralanma ve ölüm olayları sebebiyle Yüksekova'ya gidiş ve gelişler
oldu. 5 Ağustos da Askeri Gazino önünde meydana gelen patlamada S asker şehit oldu, 3'ü
ise yaralandı. Sonrasında ise ilçede bu tür olaylar yaygınlaştı.

1 Kasım'da saat 23.00 civarında İlçe Jandarma Komutanlığı ile Askeri Gazino
arasında park eden araçta patlama meydana geldi. Araç plakası bulundu: 65 KU 223. Araç
tamamen infilak etti. Tahrip gücü yüksek bomba olduğundan 98 konut ve 72 işyeri ve 23
resmi kurum binası zarar gördü. Olayda 6 askeri personel ve 3 polis memuru ve 16 vatandaş
yaralandı. Askeri personelden biri gözünü kaybetti. Olay esnasında Alay
Komutanlığmdaydım. Bize saldın yapıldığını ve roket atıldığım zannettik. Rapor geldikten
sonra gerçek durumu öğrendik. Emniyet Müdürlüğü patlamanın yaşandığı yol güzergahında
şüphelendiği araçları kontrol etmektedir. İlçede genelde 30 ve 65 plakalı araçlar
bulunmaktadır. Bundan dolayı bu araç şüpheyi çekmemiştir. Söz konusu araçla ilgili net bir
bilgi bulunmamaktadır. Patlamanın tesiri çok büyük olmuştur. İlçenin İran ve Irak'la sının
var. Sınırın nizami olmayıp doğaldır. Bu sebeple patlayıcı ve silah geçişleri mümkün
olabilmektedir.

1 Kasım'da meydana gelen patlamada zarar görenlerin zararının giderilmesi için ilk
etapta iki yüz milyar para tahsis edildi. 9 Kasım'da bununla ilgili toplantı halinde iken saat
12.00 sıralarında patlama oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtim. Bize patlama meydana
geldiği ve aracın içindeki bir vatandaşın linç edilmek istendiği bilgisi geldi. Toplanan
kalabalık aracın içindeki kişiyi çıkarmaya çalışıyor. Aracın etrafında kalabalık artınca
jandarmadan kuvvet istedik. Aynı zamanda durumu Vali Beye bildirdim. On beş dakika sonra
Emniyet Müdürünün "Kaymakam Bey gelsin" dediğini duydum ve olay yerine geçtim.
Emniyet Müdürü aracın üstündeydi. Kalabalığın arasından geçtim ve aracın üstüne çıktım.
Kalabalığı yatıştırmaya çalıştım ve sakin olmalarını söyledim. Bu arada pasaj tarafından
kanlar içerisinde bir şahıs sürüklenerek getirildi. Bunu gören halk hiddetli bir şekilde polislere
saldırmaya başladı. Birkaç kişi uzanıp beni çekmeye başladı. Bunun üzerine tekrar Emniyet
Müdürlüğüne geldim. Sürüklenenin patlamada ölen ya da yaralanan kişi olup olmadığını
bilmiyorum. Halkı yatıştırmak için gittiğimde zaten Veysel Ateş getirilmişti. Konuşma
yaparken araç boştu. Olaya karıştığı iddia edilen iki askerin akıbetini bilmiyorum. Sürüklenen
şahsın görülmesi halkın galeyana gelmesine neden oldu. Kalabalık Hükümet Konağı önüne
yığıldı. Güvenlik güçleri tertibat aldı. Kalabalık saldırdı. Taş ve slogan atıldı. Yasa dışı örgüt
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bayrağı görmedim; ancak yasa dışı örgüt ile ilgili slogan vardı. Polis havaya ateş açarak
kalabalığı püskürttü. Kalabalık ilçe merkezine yöneldi. Polis merkezine taşlı ve sobalı
saldırıldı. Havaya ateş açılarak olay engellenmeye çalışıldı. 15.30'da Vali Bey geldi. Ben onu
karşılamaya gittim. Durum değerlendirmesi yapıldı ve kriz merkezi oluşturuldu. Vali Beyle
Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı da geldi. İlçenin ileri gelenleri ile birlikte toplantı yapıldı.

Aracın etrafinda görevli kimse kalmadı. Halk aracı çembere almıştı. Saat 16.00
sıralarında Savcı olay yerine geçti ve aracı incelemeye başladı. Vatandaşlar ise uzaktan
incelemeyi izliyordu. Otuz dakika sonra kalabalığın içinde silah sesi geldi. Vatandaş galeyana
geldi ve polis merkezine yöneldi. Burayı boşaltmak zorunda kaldık. 42 D 1935 plakalı araçla
Tanju Çavuş adlı bir uzman çavuşun eşi ve çocukları ile birlikte kalabalığın içerisinden
geçerken ateş açtığı söylendi. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yüksekova'ya götürüldü.
Yaralılardan biri yolda yaşamım yitirdi. Olay üzerine Savcı incelemeyi yanda bırakarak kriz
merkezine geldi. Burada vakit kaybedilmeden araçtaki incelemenin tamamlanması
kararlaştırıldı. Savcı saat 21.00'de tekrar aracın olduğu yere geldi ve incelemeyi tamamladı.
İncelemenin ardından araç Hükümet Konağının önüne çekildi. Olaylardan sonra Veysel Ateş
ve Tanju Çavuş tutuklandı. Kalabalık ise geç saatlerde dağıldı. 10 Kasım'da olay yeri
incelemesi yapıldı. İki cenaze Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aracın içinde ne
olduğunu bilmiyorum. îlk gittiğimde (saat 12.45) aracın yanında emniyet görevlileri vardı.
Jandarmayı İlçe Jandarma Komutanlığı ve lojmanların yanında gördüm; Ancak olay yerinde
görmedim. Daha sonra iki kişinin serbest bırakıldığı söylendi. İki kişi Hakkari Alay
KomutanhğVnda görevliler. Bunların ilçeye geliş ve gidişleriyle ilgili bize bilgi gelmedi.
Ayrıca aracın kime ait olduğunu bilmiyorum".

Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Harun AYIK ile Görüşme:
"Polis patlama olduğunu söyledi. Bakmak üzere gittim. Beyaz bir aracın etrafinda

kalabalık toplanmıştı. Kaymakam halkı yatıştırıyordu. Halk, polis ve jandarmanın kendilerini
terörist olarak gördüğünü söyledi. Sakinleştirmeye çalıştım. Kalabalık 'Terörist devlet." dedi.
Kaymakama saldırıldı. Vatandaşın biri bana "Buradan gitseniz iyi olur." dedi. Emniyet
Müdürlüğüne gittik. O arada Veysel Ateş'i götürmüşlerdi. Görgü tanıkları iki kişinin daha
olduğunu söyledi. Şüpheliler de beraber olduklarını kabul ettiler. Saldırılar Veysel Ateş'e
dönüktü. Araca büyük zarar verildi. Diğer iki kişi aracın dışındaymış. Araçtakilere el koyduk.
Bombayı jandarmaya verdik. Sanıklar araçtaki bombaların kendilerine ait olduğunu kabul
ediyorlar. Araçta kroki, fotoğraf ve askeri evrak bulundu. Kişilerin görevlendirme belgesi var.
Görevliler Seferi Yılmaz'a Almanya'dan paket geleceği yönünde istihbarat gelmesi üzerine
Şemdinli'ye geldiklerini ve kendisiyle görüşeceklerini söylediler. Veysel Ateş'in gözaltına
alınması emrini ben verdim. Diğerleri için delil olmadığı için karar almadık. Jandarma
araçtaki bombaların kendilerine ait olduğunu kabul etti. Hatta araçtan ajanda gibi bazı şeylerin
çalındığı söyleniyor. Kitabevinin bombalanması olayında iki bomba kullanılmış. Ayrıca
araçta bulunan silahların faili meçhul olaylarda kullanılmadığı tespit edildi. Dosyayı
fezlekeyle birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdik.

Kalabalık keşif mahallindeki araçtan yüz metre kadar ilerde keşfi izlemekteydi. Hava
kararmıştı. Ateş yakmışlardı. Uzaktan tabanca sesleri geldi. Beş kişinin yaralandığının
söylenmesi üzerine keşfi yanm bıraktık. Akşam keşfi sırasında kalabalığa ateş eden uzman
çavuşun yanında eşi ve üç çocuğu bulunmaktaydı. Yüksekova'dan dönmekte olan uzman
çavuş kalabalığın yanından geçiyor. Elektrik direği devrilerek yol kapatılmış. Bu arada
kalabalık araca taş atıyor. Aracın arka camında taş izi var. Araçta fazla hasar yok. Vurularak
ölen ve yaralanan kişilerin vücudundaki mermilerin Tanju Çavuş'un silahından çıktığı
belirlendi. Keşif yapılırken panzerden ateş açılmadı. İki olayı aynı dosyada yürütüyoruz.

Veysel Ateş bombaların kendisi tarafından atıldığı iddiasını kabul etmiyor. Sanıkların
ifadesine göre Özcan İldeniz tuvalete gideceği sırada bomba patlıyor. Seferi Yılmaz, Veysel
Ateş'in peşine düşüyor. Pasajdan önce Veysel Ateş, ardından Seferi Yılmaz çıkıyor. Seferi
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Yılmaz'da yaralanma yok. Kendisi bombayı görünce kaçıyor. O arada pasajdan birinin
kaçtığım görüyor ve onu takip ediyor. Araca binene kadar kimse Veysel Ateş'i
yakalayamıyor.

1 Kasım'da meydana gelen olayda kullanılan aracın Yüksekova'da bir şahsa ait
olduğu belirlendi. Ancak belirlenen şahıstan sonra araç çok yakın süre içerisinde iki kişiye
haricen satılmış. Araştırmalar devam ediyor. Olaydan önce aracın park edildiğini asker fark
ediyor. Asker polise söylüyor. Polis giderken patlama oluyor. Olay anında birkaç işyeri açık.
Olay 23.05 .sıralarında meydana geliyor. O gece Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçı var.
Patlama maçın ikinci yansına denk geliyor. O sırada Askeri Gazinoda dört beş kişi var.
Askerler özellikle maçlarda hedef olabileceklerinden teyakkuz halindeler.

Buradaki emniyet mensupları özellikle adli konularda yetersizler. Olay yeri inceleme
ve bomba imha ekibi yok. Kamera sistemi kurulmalı ve tecrübeli elemanlar istihdam
edilmelidir. Polis 12/12 sistemine göre çalışmasına rağmen yetişememektedir. Olay yeri
inceleme ve bomba imha ekibi Yüksekova'dan gelmektedir. Bunlar da olay olduğunda değil;
ertesi gün gelebilmekteler. Bu sebeple gecikme yaşanmaktadır. Ödenek konusunda
sıkıntılarımız var.

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN ile Görüşme:
"1 Kasım'da meydana gelen olaylarda halkın devletin kurumlarına karşı tepkisi yoktu.

Bayramlaşma töreni yaptık. Katılım yüksekti. 9 Kasım'a kadar tek başıma polis noktasına
kadar gidebiliyordum. Halkla diyalogumuz iyiydi. Ne olduysa 9 Kasım'da oldu.

S Ağustos'ta yönlendirmeli bomba poşet içerisinde bırakılmış. Yarım saat bekletilmiş.
Bomba zaman ayarlı ve parça tesirli. Poşete bakan askerlerden üç uzman çavuş ve iki asker
şehit oldu. Olay yerine ilk ben gittim. Kiminin ayağı, kiminin başı yoktu. Bir plakadan
bahsedildi. Gözaltı yapıldı. Ancak bir şey çıkmadı. Bizi sonuca götürecek bir şey bulamadık.
Halk bize "Niye acemice tavır sergilediniz." diye kızgındı.

1 Eylül'de Dünya Barış Günü etkinliği düzenleniyor. İlk defa geçen yıl düzenlendi.
Etkinlikler iki günde gerçekleştirildi: 31 Ağustos ve 1 Eylül. İlk gün açılış ve konuşmalar
yapıldı ve eğlenceler düzenlendi. Etkinlikte 100-150 kişi vardı. Geçen yıl büyük katılım
olmuştu. 1 Eylül'de de yüz kadar kişi vardı. Sabah hazırlandım. Bir baktım insanlar etkinliğe
akm akın gidiyor. Miting alam doldu. Küçük bir patlama oldu. Bir kişi yerdeydi Ambulans
geldi. Korku ve paniğe dayalı 16-17 yaralanma var. Bomba parçalarından yaralanan çok az.
Bomba meyve kutusu veya pet şişeye yerleştirilmiş. Bomba ateşlemeli. Böyle olduğundan
birinin orada olması gerekir. Miting alanına yakın odun yığınının altına konmuş. Öyle bir
şekilde konmuş ki sanki insanlara zarar vermek istenmemiş. Çiviler yere doğru dağılacak
şekilde ayarlanmış. Amaç öldürme değil. Bomba patlayınca bariz bir şekilde katılım arttı ve
program uzatıldı.

28 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'nün kenarına bomba
bırakılmış, öğretmenevindeydim. Kaymakamlığın önüne geldiğimde patlama meydana geldi.
Nöbetçilerin görmesi çok zor. Görgü şahidi yok. Bomba zaman ayarlı ve parça tesirli. Bomba
üzerine devriye için ekipler gönderdik.

1 Kasım'da nizamiyenin arkasına araç park edilmiş. O gece maç vardı. Alayda
oturuyorduk. Çok büyük bir patlama oldu. 100-150 metre uzaktaydık. Daha önce emniyetin
yanma bomba konulduğundan ekipleri sıklaştırmıştık. Maç saatleri genellikle daha dikkatli
oluyoruz. Ama araçlar caddeye rahat bir şekilde park ediliyor. Buna müdahale
edilmemektedir. Bomba patlatılan araç da rahat bir şekilde park etmiş. Nedense şüphe
çekmiyor. Van plakalı araç, Şemdinli'ye geleli iki-üç gün olmuş. Araç haricen kayıt dışı yedi-
sekiz kişiye satılıyor. Araç en son Yüksekova'da üç dört defe el değiştiriyor. Burada haricen
satış yaygın. Yeşil kart almak için kimse üzerine bir şey kaydettirmek istemiyor. Patlamada
üç polis memuru da yaralanıyor. Olay yerine ilk ben gittim. Bu olaydan sonra ilçede bir
olumsuzluk yoktu. Vatandaş patlamanın PKK tarafindan yapıldığım söylüyordu. Bu olaydan
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sonra yasa dışı örgüt içerisinde ikilik oluştu. Bize gelen bilgilere göre birbirlerini "Niye
yaptınız?" diye suçluyorlar. Taraflardan biri kendilerinin yapmadığını öbür grubun yaptığını
ve imza toplayıp bölge sorumlusuna şikayet etmeleri gerektiğini söylüyor.

9 Kasım'da makamımdaydım. İhtiyaçlarımızı tespit etmek için Ankara Terörle
Mücadeleden gelen heyetle toplantı halindeydik. Ses duydum. "Patlama oldu galiba bakmak
istiyorum." dedim. Gittiğimde pasajın başında kitapçı vardı. "Ne oldu?" dedim. "İçerde bir
şey oldu." dedi. Rahatsız edici bir koku vardı. Kitapçıdan başka kimse yoktu. Pasajdan
çıkarken bir başkasıyla karşılaştım. Vatandaş biri için "Kovalayın." dedi. İleride kaçan olduğu
söylendi. "Elinde bir şey mi var?" diye hızlı adımlarla gittim. 15-20 kişi araca saldırıyordu.
Reno 19 marka araç. Arkadaşları çağırdım. Aracın içine baktım; biri arka koltukta başım iki
elinin arasına koymuş vaziyette oturuyordu. Bu arada 7-8 kişiydik. "Engelleyebiliriz." diye
düşündüm. Kalabalık arttı. Kaymakamı anons ettim. Askerden takviye istedik. Asker aracın
yanma yaklaşırken saldırıya maruz kaldı ve geri çekildi. Zapt edilemeyecek duruma geldi.
Özel Harekatı çağırdım. Aksi takdirde kişi linç edilecekti. Özel Harekat gelince halk tepki
gösterdi. Adamı aracın içinden aldım. Grup beni sürüklüyordu. Özel Harekat silahlarıyla
havaya ateş açtılar. Herkes yere yattı. Adamı aldılar. Aracın üstüne çıktım ve halka sakin
olmalarım söyledim. Kaymakamı istediler. Kaymakam geldi. Ne gerekiyorsa yapılacağım
söyledi. Biri Kaymakama saldırdı. Hareketlenme oldu. O arada Başkomiser yere düştü.
Vatandaşlardan bir kısmı görevlileri korumaya çalışıyordu. Bazısı ise saldırıyordu.
Saldıranları hatırlayamıyorum. Kaymakam konuşurken pasaj istikametinden gürültü ile yaralı
çıkarıldı. Bunun üzerine vatandaş daha da tahrik oldu. Ölü hastaneye götürülürken ana
gruptan ayrılanlar oldu. Halk emniyete hücum etti. Emniyete girer girmez halk taşlarla
saldırdı. Panzer müdahalede yeterli olmadığından emniyete getirdik. Araçtakiler buraya
getirildi. Başçavuş kendisini savunmak için "Emniyettenim." demesi ve "Veysel Ateş'in
Emniyete getirilmesi" halkın Emniyete saldırmasına sebep oldu. Olayda adı geçen diğer iki
kişiyi olay esnasında görmedim. Ali Kaya'yı önceden görmedim. Özcan İldeniz'i ise iki defa
gördüm. Özcan İldeniz'i halk kovaladığından Emniyete sığınıyor. Özcan İldeniz geldikten bir
süre sonra jandarmaya gidiyor. Niçin kovalandığını ve kaçtığım bilmiyorduk. Vatandaş askeri
tanıyor. Ali Kaya ise jandarmanın kurduğu barikata kaçıyor. Vatandaşlar askeri lojmanlara
taşla saldırmaya başladılar. Jandarma müdahale etti ve aileleri kontrol altına aldı. Sonra
barikat kuruldu. Saat 16.00 sıralarında keşfe gittik. Hava kararmak üzereydi. 500-600 kişilik
grup keşfi uzaktan izliyordu. Olay yerinde 30 kadar kişi vardı. Savcı aracı incelerken grubun
arasından silah sesleri geldi ve hareketlenme oldu. Ateş iddia edildiği gibi panzerden gelmedi.
Uzman çavuş ailesini hastaneden getiriyor, aracında çocukları da var. Ateş açılmasından sonra
keşif durduruldu. Açılan ateş sonucu dört kişi yaralandı, bir insan hayatım kaybetti. Olaylar
tekrar başladı. Ancak olaylarda ateşli silah kullanılmadı. Keşfin çevre emniyetini Hakkari'den
gelen kuvvetler sağladı. Araçtan çıkanlar inceleme için gönderildi. Ertesi gün cenazede olay
çıkmadı.

Belediye Başkanı polis noktasının yakılmaması için uğraştığı için başından yaralandı.
Kendisiyle görüşmemde 'Topluluk içerisinde bazı aşırılar var engel olamıyoruz." dedi.
Olayların yatıştınlması için Yüksekova Belediye Başkam da geldi. DEHAP binasının önünde
konuşmalar yapıldı ve topluluk dağıldı."

Şemdinli Belediye Başkam Hurşit TEKİN ile Görüşme:
"On gündür olaylar oluyor. Üç aydır bombalar patlıyor. Şimdiye kadar da olayın nasıl

olduğunu halk bilmiyor. 9 Kasım'daki son patlamada failler suçüstü yakalandı. Olay amnda
burada değildim. Başsağlığı için bir köye gitmiştim. Patlama olduğunu söylediler. Geldiğimde
herkes ayaktaydı. Seferi Yılmaz'ın dükkanına bomba atılmıştı ve bir ölü vardı. Sahibi iş
yerindeyken üç kişi yemek yiyeceklermiş. Bombanın biri camdan biri ise kapıdan atılmış.
Seferi Yılmaz bombayı görür görmez dışarı firlıyor. O arada kaçan birinin peşine düşüyor.
Oradakilere kaçanın yakalanması için bağjnyor: "Bombayı bu attı yakalayın!" Kaçan yüz
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metre ilerdeki araca sığınıyor. Kaçan kişi araca giderken iki kişinin daha araçta olduğu fark
ediliyor. Kaçan kişi araca giriyor. Aracı saran halk daha sonra aracın dışına çıkan iki kişiye
kim olduklarını soruyor. Onlar asker olduğunu söylüyor. Bunun üzerine kimliği isteniyor. O
da kimliğinin komutanında olduğunu söylüyor. Araçta silah ve evrak çıkıyor. Araç tahrip
ediliyor. 150 kadar kişi aracı çembere almış, aracı kimseye teslim etmeyeceklerini
söylüyorlar. Hakkari Milletvekili Esat CANAN, Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları
da geldi ve olayların yatışmasına yardımcı oldular. Savcı Heyetle birlikte aracın yanına
geldiler. Halk uzaktan izliyordu. Hava kararmıştı. Araçtakilerin yansı tespit edilmişti ki silah
sesi geldi. Halk "5-6 kişi vuruldu." diye bağırdı. Askerin biri silahıyla halkı tarıyor. Beş kişi
yaralanıyor. Bunun üzerine Savcı keşfi tamamlayamadan bıraktı. Yaralılar hastaneye
kaldırıldı. Yaralıların biri yolda hayatım kaybetti. Kriz merkezi 'Tespiti tamamlayalım." dedi.
Sava da bu görüşe katıldı ve tespit tamamlandı. Silah ve bir sürü evrak bulundu. Her şey
araçtan çıkarıldı ve araç Hükümet Konağına çekildi. Halk çarşıyı doldurmuştu. Araya girdim
ve parti yöneticisini çağırdım. Olayın büyümemesi için çalıştım. Bundan dolayı yaralandım.
Kimin vurulduğunu bilmiyorum. Polis noktasına yönelme olmuş, oraya gitmemi söylediler.
Gittiğimde halk saldırıyordu. Polis havaya ateş açü. Ben de araya girdim. Polis kontrol
noktasında yaşananların engellenmesi için girişimde bulundum. Burada 5-6 yaşlarında
çocuklar vardı. Çocukların ailelerini uyardım. Halk üç kişiyi yakalamış, ancak biri göz altına
alınmış ikisi ise serbest bırakıldı. Halkın tepkisi üçünün de gözaltına alınmamasınadır. Üçü de
gözaltına alınsaydı böyle olmazdı. Üç kişi beraber gelmişler ve biri bombayı atmış. "Olan
olmuş, bundan sonra kimse ölmesin." dedim. Darbe aldığımdan beni hastaneye kaldırdılar.

1 Eylül Dünya Banş Günü'nde kurduğumuz çadırın bir metre arkasına bomba
koymuşlar. Kanaatime göre bombalan aynı çete koyuyor. Evraklarda bombalamalarla ilgili
bilgiler çıktı. Geçmişte yapılan ve gelecekte yapılacak bombalamalarla ilgili bilgilere
rastlantı. Cami ve lisenin bombalanacağı yönünde bilgilere rastlantı. Gençler ve camiye
gidenler "Bizim ne günahımız var da bomba koyuyorlar." diye tepki gösteriyor. Biz huzur
istiyoruz. Sava keşif yaparken panzerden ateş açılıp açılmadığım bilmiyorum. Silah sesi
geldi. Ancak kim tarafından ve nereden atıldığım bilmiyorum."

Şemdinli Üçe Jandarma Komutanı J.Binbaşı Erdem YILMAZ ile Görüşme:
"5 Ağustos'tan sonra yoğun olarak Milli İstihbarat Teşkilatından ve Emniyet Genel

Müdürlüğü'nden gelenler oldu. Bu günler kar yağmadan önceki hassas günlerdir. Bize saldın
yapılacağı ile ilgili duyumlar geldi. Ancak bu kadar büyük bir patlama beklemiyorduk. 9
Kasım'dan üç gün önce İl Jandarma Alay Komutanlığından beni aradılar ve elemanların
gelebileceklerini söylediler. Ama ne zaman geldiklerini bilmiyorum. Bunun yanı sıra hiç
haber vermeden geldikleri de olmuştur. Burası küçük bir yer olduğu için halk istihbaratçıları
tanıyor olabilir. Ozcan İldeniz ve Ali Kaya'yı da tanıyan bir çok kişi olabilir. İlçe Emniyet
Müdürlüğünde Terörle Mücadeleden gelen Heyetle toplantı yapılmaktaydı. Pasajda bomba
patladığı söylendi. Yaya olarak gittim. İddia bayiindekiler şaşkın durumdaydı. O an ölü veya
yaralı olup olmadığım bilmiyordum. Polisler gelmiş. Gazete bayiinin sahibi Naif Erler,
pasajın önünde durmaktaydı. Bir anda aracın başına yüz-yüz elli kişi toplanmıştı. Herkes
oraya doğru koşuyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kalabalığın arasına kanştım.
"Polisler yaptı." diye sesler duydum. Altınsu Köyü Muhtan bana fazla yaklaşmamamı
söyledi. Özcan İldeniz polislerce kurtarıldı. Özcan "Bize saldırdılar. Araçta silah ve belge
yar." dedi. Kendisiyle birkaç adım yürüdüm. Kendisine senden başka kim var diye sordum.
Ali Kaya'nın olduğunu söyledi. Ali Kaya kenardaydı. Ali Kaya'yı zırhlı araca bindirerek
kurtardık. O arada araçta neler olduğunu bu arkadaşlardan öğrendik. Kalabalığı uzaklaştırarak
araa kurtarmak istedik, fakat bin kişi kadar vardı, başarılı olamadık. İnceleme için savaya
eşlik etmek üzere polis görevlendirildi. Kendisi de ateş açarak kendisini savunmaya çalışmış.
Orada bulunan milletvekili, ateş açılmasını incelemeyi engelleme olarak algılamış. Tanju
Çavuş Dağ Komando Taburundaydı. Vali Bey beni çağırdı. Kişiyi lojmandan aldık. Savaya
götürüldü ve ifadesi alındı. Arabasının üzerindeki saldınlar tespit edildi. Özcan İldeniz
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Emniyet Müdürlüğüne gitti. Ali Kaya zırhlı araçla Taktik Alaya götürüldü. Vah', Ö Emniyet
Müdürü ve İl Jandarma Komutanı geldi ve kriz merkezi oluşturuldu. Bu arada çıkan
kargaşada Türk bayrağı yakıldı, uzman çavuşun evine saldın yapıldı, Atatürk büstüne
saldırıldı. Polis noktası yakıldı. Noktada dört polis görev yapmaktaydı. Emniyet müdürlüğü
ve Hükümet Konağına büyük saldın oldu. Askerlerin kaldığı evler taşlandı. Asker eşleri "Bizi
kurtarın!" diye bağinyorlardı. Taşlar genelde gençler tarafından atılıyordu. Polis noktasında
üç kurt köpeği ardı. Köpeklerin gözlerine naylon yakılarak damlatılmış. Güvercinler ise
çivilenmiş.

Sonradan patlamanın iki el bombasından kaynaklandığını öğrendik. Bir kişi aynı anda
iki el bombasını kullanamaz ve bombasının pimi çekildikten sonra dört beş saniye içerisinde
patlar. Bu acıdan soru işareti var. Vatandaşların bir kısmı korktuğundan ifade vermiyor. Seferi
Yılmaz 1984 PKK baskınında gözcülük yaptığı için on beş yıl cezaevinde kalmış. Seferi
Yılmaz'a yurt dışından bir paket geleceği bilgisi geliyor. Mahkeme karan ile dinleme ve
takibe alınıyor. Dinlemede terör örgütü elemanlan ile görüştüğü tespit ediliyor.
Araçtakilerden biri sayısal oynamak için indiği sırada pasajdaki patlama gerçekleşiyor.

Heyet 1 Kasım'da meydana gelen patlama esnasında Askeri Gazino ve askerlerin
kaldığı yerlerin boşaltılıp boşaltılmadığı sorusu üzerine şu şekilde cevap verilmiştir:

"Uzman çavuş maç izlemek için arkadaşına gitmiş. Gazinoda ise beş kişi kalmaktaydı,
Bunlardan biri patlama sırasında Gazinodan çıkmak üzereymiş. Maç sırasında olay
olabileceği endişesiyle arkadaştan uyarıyoruz. Maç da zaten şifreli kanalda değil. Star TV'de
yayınlandığı için Gazino'da fazla kişinin olmaması normaldir. Maç şifreli kanalda olsaydı çok
kişi olurdu. 9 Kasım'daki patlama olduğunda Taktik Alaydaydık. Terör örgüt içerisinde de 1
Kasım olaylan hakkında soruşturma yapılıyor. Roj TV adımızı vererek bizleri hedef
gösteriyor. Vatandaş da olayın terör örgütü tarafindan yapıldığını biliyor. 1 Kasım
olaylarından sonra halk arasında örgüte tepki vardı.

Daha büyük olaylar olmaması için keşfin yanda kalmasını istemedik. El bombalanm
Savcı önce bize teslim etti. Ardından biz bunlan Savcılığa teslim ettik. Keşfin
tamamlanmasından sonra araç İlçe Emniyet müdürlüğünün önüne çekildi. Araçtaki iki yıllık
istihbarat bilgileri kayboldu. Arkadaşa neden önemli şeyleri yanına aldığını sorduk. Kendisi
de Hakkari'de cephe faaliyetinin üst düzeyde olduğundan ajandayı yanlarına aldıklarını
söyledi. Ajandadaki bilgiler bazı basın ve yayın organlarında yayınlandı.

Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ ile Görüşme:
"Olaylardan sonra Başbakan ve bakanların gelmesi iyi oldu. Hakkari'de geçim

kaynağı hayvancılık ve sınır ticaretidir. Türkiye'deki seksen üç bin köy korucusunun yedi bin
sekiz yüzü buradadır. Aynca uyuşturucu ticareti de yapılmaktadır. Geçen sene yedi yüz
seksen kilogram uyuşturucu yakalandı.

1 Kasım'da yüz elli kilogramlık bomba patlatıldı. Jandarmanın önünde korkunç bir
patlama meydana geldi. Yüz doksan dört ev ve iş yeri zarar gördü. Hemen gittim. Olayların
hepsinde ordaydım. Yaralan sarmaya çalıştık. İki yüz milyar para tahsis edildi. İçişleri Bakanı
geldi. Mahkeme karan ile yapılan dinlemelerde şu ortaya çıktı. "PKK terör örgütü devletin
müşfik tavnnı hazmedemedi." Esnan teker teker dolaştım. Bu durum terör örgütünü tedirgin
etti. Olaylarda Hükümet hassas davrandı.

9 Kasım'da olay yerindeydim. Asayiş Kolordu Komutanı ve Başsavcıyı da götürdüm.
Halk yakalandığım söylüyor. Astsubaylar Hakkari İl Jandarma Alay Komutanlığı
elemanlandır. Kim yaptıysa mevkisi ne olursa olsun gereği yapılacaktır. Savcılık olaya el
koymuştur. Dosya hakkında gizlilik karan alındığı için açıklama yapamadım. Olaylan
incelemek üzere İçişleri Bakanlığından iki başmüfettiş görevlendirildi. Aynca Van'dan da
savcı geldi. Halkın beklentisi iki askerin tutuklanmasıdır. Olay çete davası kapsamında
değerlendirildi. Olayın çözülmesi Türkiye için çok önemlidir. Astsubaylann niçin valilikçe
açığa alınmadığı sorulduğunda: Mülkiye Müfettişleri çalışmalannı devam ettirmektedir.
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Rapor hazırlanır ve raporda iki astsubay için açığa alınma teklif edilebilir. Müfettiş olaya el
attığı için açığa alamıyoruz. Aynca 1971 muhtırasından sonra valilerin askeriye üzerindeki
atama, disiplin cezası verilmesi ve açığa alınma gibi yetkileri devre dışı bırakıldı. Müfettişler
gelmeseydi gereğinin yapılmasını jandarma albay komutanına bildirirdik. O da gereğini
yapardı. Jandarma Teşkilat Kanununa göre valilerin askeri personeli açığa alması mümkün
değildir. Son çıkan yönetmeliğe göre sözleşmeli uzman çavuşa sicil veriyoruz. Ancak
rütbeliler bu kapsamda bulunmamaktadır.

Olaya kanştığı iddia edilen askerlerin Şemdinli'ye gitmesinden haberim yok. Olay
komutanı bilebilir. Araç jandarmaya verilen araçtır. Jandarma sadece gizli yazı ile plaka ister.

İlde helikopter acil ihtiyaçtır. Kritik durumlarda kullanılmak üzere valilere helikopter
tahsis edilmesi gerekir."

Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı J.Albay Erhan KUBAT ile Görüşme:
"1 Kasım'da meydana gelen patlama ile ilgili olarak PKK'nın telsiz görüşmeleri tespit

edildi. Çok büyük bir bomba patlatılmasına rağmen nasıl ölü olmadığı, halkın çok zarar
görmesi sebebiyle olayın üstlenilmediği, olayın örgüt içerisinden bir grubun yaptığı ve olayın
soruşturulacağı görüşmelerde geçmektedir.

Terör örgütünün sığınaklarında füze bulundu. Örgüt halktan para toplamaktadır. Rant
paylaşımı ve kavgası var. Para toplanmasından kimse şikayetçi olmuyor. Bir müteahhit iki
trilyonluk bir köprü yapım ihalesini almıştı. Kendisinden iki yüz milyar para talep edilmiş. 1
Ocak 2002'den bu yana yirmi bir patlama ve otuz altı olay meydana geldi.

9 Kasım'da bomba atılan dükkanın sahibi Seferi YILMAZ 1984 yılında Şemdinli
baştanında gözcülük yaptığı için on beş yıl hapse mahkum ediliyor. S Ağustos'da beş şehit
vermemizden sonra istihbari bilgi gelmeye başladı. 156'ya ihbarlar geliyor, "On beş yılın
açısını alacağım." diyor Seferi Yılmaz. Seferi Yılmaz'a Almanya'dan paket geleceği yönünde
istihbari bilgi aldık. Paket eve veya iş yerine gelecek. Araba olay günü saat 09.00'da göreve
gitti. Bir buçuk gün kimse ifade vermeye gelmedi. Birkaç gün sonra ifadeler alınmaya başladı.
Kimse şahit olmak istemiyor Veysel Ateş'in olayı gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Araçtakilerden birinin iddia bayiine veya tuvalete gitme durumu var."

Olayda suçlanan Astsubay Başçavuş Ali KAYA ile Görüşme:
"2004 yılında Gaziantep'ten buraya atandım. Kısım amiri olarak görev yapmaktayım.

Bu tarihlerde PKK'nın mayın yerleştirme stratejisi başladı. Patlamalarda şehitler oldu. Bunun
üzerine hazırlık yaptık ve patlamaların nasıl yapıldığı hususunda istihbari çalışmalara
başladık. Çukurca ilçesinde cephe faaliyetinin olduğu bilgisini aldık.Yaptığımız araştırmada
Sabri Kod ve Agir Kod adlı iki örgüt mensubu ile milislerin patlamaları gerçekleştirdiği
bilgisine ulaştık. Mahkeme karan ile tespit edilen kişiler dinlemeye alındı. Dinlemelerde
yoğun şekilde Seferi Yılmaz bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Seferi Yılmaz'ın hem Sabri
Kod'la para paylaşımı olduğu hem de Agir'e hizmet ettiği bilgisi tespit edildi.

5 Ağustos'da meydana gelen patlamada beş şehit vardı. Seferi Yılmaz'ın ismi
gündeme geldi. Araştırmaya başladık. Şahsın nüfus bilgileri, yakınları ve görüştükleri kişiler
dosyalandı. Sabri Kod Seferi Yılmaz'a Almanya'dan çok önemli bir paket geleceğini
bildiriyor. Kendisi "Mutlaka gelecek olan paket bize ulaşsın." diyor. Hangi adrese
gönderilmesi gerektiğini soruyor. Seferi Yılmaz evin de işyerinin de olabileceğini söylüyor.
Daha önceden gittik. Ev ve iş yerinin krokisini telefon konuşmalanni toparladık. 8 Kasım'da
durum değerlendirmesi yaptık.

9 Kasım sabahı saat 08.30'da çıktık. Yanımıza silah ve bombalanmızı aldık. Bölgede
daha önce çalışan haber elemanımız Veysel Ateş de bizimleydi. Kimse karakola bilgi
vermeye gelmez. Birkaç insandan bilgi almak için yararlanıyoruz. Kişilerin kimliği ortaya
çıkınca terör örgütü tarafından öldürülmektedir. Bir korucu bilgj verdiği için öldürüldü. O gün
yasal bir göreve çıktık. Burada pastanede kahvaltı yaptık.Yüksekova'da araba arızalandığı
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için su koyduk. Bu sebeple yanm saat kadar oyalandık. Dikkatli gidiyorduk. Şehre girdik.
AKP ilçe binasının önüne arabayı park ettik. Veysel Ateş tanıdığı kişiyi çağırıp dışarı
çıkacaktı. Bilgilerinden yararlanmayı düşünüyorduk. Bu arada Özcan İldeniz tuvalete gitmek
istediğim söyledi. Veysel Ateş de bakkala uğramak istediğini söyledi. Tam aracın kapışım
açmıştık ki patlama oldu. İlçe Jandarma Komutanlığına bomba atıldığını zannettiğim için
oraya doğru gittim. Pasajdakiler çıktı. Veysel Ateş arkamdan yetişti. Biri Veysel Ateş'i
göstererek "bu itirafçı" dedi. Beş-altı kişi oldular. "Ne oldu." dedim. Biri "Hem
yapıyorsunuz" hem de PKK'nın üstüne yıkıyorsunuz, şerefsizler. Araba da sizin." dedi.
"Yanlış yapıyorsunuz" dedim. Bana yumruk atmaya çalıştı. Yere yıkıldım, yeysel Ateş'e
arabaya girmesini söyledim. Bir baktım arabayı yüz kadar kişi çevirmişti. Özcan İldeniz
arabanın yanındaydı. "Biz emniyet görevlisiyiz." dedim. "İtirafçıyı bize ver." dediler. Ben de
"Ne yaptı ki vereyim." dedim. "Bombayı siz atanız" dediler. Sloganlar atıldı. Veysel Ateş'in
ağzı yüzü kan içinde kalmıştı. Arabanın üzerindeki kontağı aldım ve bagajı açıp silahı
çıkardım. Elime saldırdılar. Tabancayı elimden alıp belime koydular. Arabayı çevirdiler.
Veysel Ateş'i öldüreceklerdi. Emniyet geldi. Arabayı çevirdiler. Kalabalığa "Biz devlet
görevlisiyiz, yapmayın!" dedim. Dinleyen yok. Özcan İldeniz bagajdaki çantayı almamı
istedi. Çantada önemli belgeler vardı. Çantayı alıp Özcan İldeniz'e fırlatacaktım. Biri demir
çubukla vurdu. Çantayı alamadım. Polise Veysel Ateş'i almalarını söyledim. Polisler Veysel
Ateş'i alıp panzere bindirdiler. Özcan İldeniz ise kalabalığa karışıp kaçtı.: Özcan İldeniz
Şemdinli'den sorumlu olduğundan kendisi buralara sık gelirdi. Bundan dolayı tanınırdı.
Önceden ilçeye birkaç kez top sakallı gelmesine rağmen o gün top sakallı değildi. Bayramdan
önce sakalını kesmişti. On-on beş kişi beni çevirdi. "Bu işleri siz yapıyorsunuz." dedi.
Bazıları ise bizi korumaya çalışıyordu. Bir kısmı ise saldırıyordu. Sloganlar atıldı. Zırhlıya
binerek ilçe jandarmaya gittim. Komutana saldırıya uğradığımız ve dokümanlarımız yağma
edildiği için savcıya şikayet etmemiz gerektiğini söyledim. Savcıya ifade verdik ve serbest
bırakıldık. Olayda kimliğim ve çantamı kaybettim.

Şahısların verdikleri ifadeleri öğrendik: "Veysel Ateş pasajdan çıkarken "bomba
tamam. Siz nerdesiniz?" diye telefonla bizi aradığı söyleniyormuş. Benim o satte Veysel
Ateş'le telefon görüşmesi yaptığım ortaya çıkarsa suçumu kabul edeceğim. Özcan İldeniz'le
de telefon görüşmesi yapmadım. Savcı telefon kayıtlarım istemiş.

Seferi Yılmaz dükkanının iki bölüm olduğunu, camdan bomba atıldığım söylüyor.
Dükkandan yedi saniyeden önce çıkması zor. Bomba ablmca beş saniye içinde patlar. Ayrıca
ikinci bomba olayı var. İkinci bombanın pimi çekildiğinde oradaki kişinin yok olması gerekir.
İkinci bomba da patlayacak ve Seferi Yılmaz yara almayacak! Bu durum bilirkişilerce tespit
edilecektir. Bu senaryonun nasıl olduğu ortaya çıkacaktır. Teknik olarak iki el bombasının
aynı anda tek kişi tarafından atılması mümkün değil. Kafama ve sırtıma darbeler aldım.
Kesinlikle suçlu değilim.

İddialar teknik açıdan yanlış. Elimizde başka deliller de var. Sabri Kod diğer bir örgüt
mensubuna 1 Kasım'la ilgili soruyor: "Böyle büyük bir olay yapıyorsunuz. Kimse ölmüyor.
Bunun hesabını size soracağız." Diğeri diyor ki: "Biz de anlayamadık." 1 Kasım eylemini
kendilerinin yaptığı ortadadır. Sabri Kod'un örgütten aldığı paralar ve yaşantısına bakmak
gerekir. Sabri Kod olaydan önce yüksek miktarda babasına para verdi. Muhtemelen örgüt
parasını yiyorlardı. Örgüt kimseye para yedirmez. Belki de örgüt içi infazdır.

On altı yıldır görev yapmaktayım. Saat gündüz 12.00 Herkes pasaja girip çıkıyor.
Dokümanlarımız yanımızda. Böyle bir olaya girişmemizin mantıki bir tarafı yok. Mesele
ortaya çıkacak. Örgütün olayın devlete yıkılması ile ilgili konuşmaları var. Olay sırasında
pasajdan çıkan birini görmedik.

Biz o gün birisiyle görüştükten sonra İlçe Jandarma Komutam ve İlçe Emniyet
Müdürü ile görüşüp Savcılığa uğrayacaktık. Savcıya durumu anlatıp Almanya'dan gelecek
paket için gereğinin yapılmasını talep edecektik.
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Araba 12.30'dan son ana kadar onların kontrolünde idi. Bagaj açıldığında silahların
üstünde olması gereken hücum yeleklerimiz çalınmış."

Heyet ayrıca Ali Kaya'ya olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini sordu. "Kafamızı
kurcalayan bizim oraya gittiğimizin nasıl öğrenildiğidir. Bence bombayı iki kişi attı. Ölenin
milis olduğu ortaya çıktı. Seferi Yılmaz'ın gelirine, yaşam tarzına ve evine bakılması gerekir,
örgüt parasını yediği için örgüt içi infaz olarak dükkanı bombalamış olabilir."

Olayda suçlanan Astsubay Başçavuş Özcan İLDENİZ ile Görüşme:
"Bir defa top sakal bıraktım. Oradaki görevlilerle devamlı irtibat içerisindeyim.

Şemdinli küçük olduğundan, beni tanıyorlar. Top sakaldan sonra bıyık bıraktım. Olay günü
sadece bıyığım vardı. Oysa ifadelerde benden bahsederken top sakallı diyorlar. Bu bölgenin
insanı olmadığım için fiziki yapım farklı. Bundan dolayı dikkat çekmemek için ilçeye çok sık
gidemiyorum. Yol emniyeti de sıkıntılı. Aynı zamanda sık gidilirse deşifre olma durumu da
var. Son iki ay içerisinde patlamalar sebebiyle sık gittim. Gitmeden de istihbari faaliyetleri
yürütüyorum.

7 Kasım'da gittik ve döndük. Son zamanlarda meydana gelen olayları araştırmaya
gittik. Suç unsurunun sonuna yaklaşıldığında da gideriz. Damla Pastanesinde kahvaltımızı
yaptık. Araç Yüksekova'da arıza yaptı. Araca su koyduk. On beş yirmi dakika zaman
kaybettik. Şemdinli'ye vardık. Bir caddesi var. Tuvalet ihtiyacı hissettim. Aşağıda cami var.
Gittiğimde her zaman oraya giderim. Aracı park ettik. Araçtan çıkacaktım ki patlama sesi
geldi. Araçtan çıktım. Aracın yanından patlamanın olduğu yöne doğru yöneldim. Ali Kaya
"Ne oluyor?" dedi. Vatandaş "Hem yapıyorsunuz hem de soruyorsunuz. Şerefsizler." dedi.
On beş-yirmi kişi bize doğru, bir kısmı ise pasaja doğru koştu. O esnada grubun sayısı arttı.
Ali Kaya'ya vurmaya başladılar. Aracın etrafını çevirdiler. Haber elemanı içeride oturmuş
vaziyetteydi. Arabaya vurma olayı olunca ''Yapmayın, etmeyin" dedim. Tanıyanlar "Bu da
bunlardan" dedi. Darp ettiler. Yumruk yedim. Çene ve elmacık kemiğime değdi. Silah,
ajanda, istihbari çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler ile diğer malzemeler araçtaydı. Taktik
Alaydan, Jandarmadan ve Emniyetten elemanlar geldi. Çantayı almak istedik. Çantayı aldılar.
İşler iyice büyüdü. Biri "Seni buradan tanıyorum. Kaç buradan. Durum kötü." dedi. İlçe
Jandarmaya doğru askerlerle gittik.

Kendi aramızda iddia bahsi geçti. Çarşamba günleri şans topu oynuyorum. Ama o gün
oyun oynamadım. Bir gazete, bir de iddia bayii var. Zaman zaman iddia oynamışımda-.
Sadece araç içerisinde bahsi geçen bir konu. Şemdinli'ye gelmeden önce haber elemanlarına
bazen telefon ediyorum ve geleceğimi söylüyorum. Ama saatini asla söylemem. Bir
elemanımıza bir gün önce geleceğimizi söyledim. Şemdinli'ye vardıktan sonra arabayı park
ettiğimizde bazı elemanlarla irtibata geçtim. Elemanlarımla görüşecektim. Seferi Yılmaz'a
Almanya'dan gelecek olan paket kargo veya postayla gelecekti. Olaydan önce de Seferi
YılmazV araştırıyordum. Haber elemanlarımızın söylediğine göre Seferi Yılmaz'm terör
örgütü ile bağlantısı devam ediyor. Ardından Seferi Yılmaz'ı dinlemeye aldık. Krokiyi de ben
çizdim. Dükkanın iki bölüm olduğunu bilmiyordum. Kanaatime göre aynı anda bir kişinin iki
el bomba atması çok zor. Atan kişi zarar görebilir. Ölen ve yaralananı tanımıyorum. Olay
sırasmda Veysel Ateş'le kesinlikle telefon görüşmesi yapmadım."

Hakkari Belediye Başkanvekili ile Görüşme:
İlde su sıkıntısının olduğunu, alt yapının otuz bin nüfusa göre planlanması sebebiyle

yetersiz olduğunu, köye dönüş projesinde ilerleme sağlanamadığını, güvenlik kuvvetlerinin
uygulamalarından rahatsız olduklarım, bazı polislerin halkı tahrik ettiğini, devletin şefkatli
elinin uzanması gerektiğini ve aksi taktirde olayların engellenemeyeceğini ifade etmiştir.

Hakkari îl Emniyet Müdürü Yaşar Agdere görüşmemizde Heyetimize "personel
sıkıntısı olduğunu" ifade etmiştir.
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Heyetimiz Özel Harekat Şube Müdürlüğünde de incelemede bulunmuştur. Şube
Müdürlüğünün fiziki şartlan son derece yetersiz olup bina roket saldırısına maruz kaldığı için
binanın kolonları kırılmıştır. Bina fiziki şartlar yönünden çok yetersiz olması yanında
kolonlarının kırık olmasından dolayı tehlike arz etmektedir. Ayrıca binanın yerleşim yerinin
ortasında olması dolayısıyla tehlike arz etmektedir. Nitekim bu yerleşim yerlerinden binayı
roket atılmıştır. Bü nedenle bu binanın tahliye edilerek Özel Harekat Şube Müdürlüğünün
daha güvenli ve insan onuruna yaraşan başka bir yere ve binaya nakledilmesi gerekir.

Heyetimizin yaptığı araştırma ve inceleme ve dinlenen tanık beyanlarından da
anlaşılacağı gibi: Halk bu olayları Astsubay Başçavuşlar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı
diye anılan Veysel Ateş'in yaptığına inanmaktadır. Bu kişilerin kullandıkları 30 AK 933
plakalı aracın jandarmaya ait olması ve araçta bulunan bombalar, silahlar ve dokümanların
bulunması bunun bir kanıtı olduğuna inanmaktadırlar. Zaten bir kısım tanıklar Veysel Ateş1 i
bombalanan pasajdan çıkıp kaçarken gördüklerini ifade etmektedirler. Ayrıca bir Kuvvet
Komutanının Astsubay Başçavuş Ali Kaya'yı tanıdığım söylemesi kendisine sahip çıkıldığı
ve bu olayın örtbas edileceği intibaını verdiğini ve kuşkularını artırdığı inancındadırlar.

Olayın suçlanan Astsubay Başçavuşlar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile diğer kamu
görevlileri ise;

Olayları PKK terör örgütünün çıkarttığını, bu olayın da PKK terör örgütü tarafından
çıkartıldığını, Sefer Yılmaz'ın kitapevinin bombalanmasının PKK ve onun milisleri
arasındaki rant kavgasının bir yansıması ve iç hesaplaşma olabileceğini, nitekim birtakım
istihbarat bilgilerinin bu ihtimali teyit ettiğini ifade etmişlerdir.

Yine suçlanan Astsubay Başçavuşlar ile il ve ilçe jandarma komutanları, Şemdinli'de
son olayların artması üzerine ve özellikle de olay günü Seferi Yılmaz'a Almanya'dan bir
paketin geleceği istihbaratın alınması üzerine Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş'in
Şemdinli'ye gittiklerini; resmi görevli olduklarını beyan etmişlerdir.

Olayda adı geçen 30 AK 933 plakalı araç Hakkari İl Jandarma Komutanlığına aittir.
Olayda kullanılan bomba parçalan ile diğer deliler Cumhuriyet Savcılığınca tespit

edilip muhafaza altına alınmış ve kriminal inceleme için ilgili ve yetkili kriminal
laboratuarına gönderildiği Şemdinli Cumhuriyet Savcılığınca ifade edilmiştir. Bu raporlann
ve diğer delillerin incelenmesi olayın açığa çıkması için çok önemlidir.

Aynca dinlediğimiz ve görüştüğümüz güvenlik görevlileri ve suçlanan Ali Kaya ve
Özcan İldeniz araçta bulunan içerisinde önemli istihbarat bilgilerinin olduğu belirtilen
ajandalarının kayıp olduğu ve bu bilgilerin Roj-TV ve bir kısım basında yayınlandığını beyan
etmişlerdir. Yine araç bagajında bulunan çelik yelek, vesairenin de kayıp olduğunu ifade
etmişlerdir.

Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in kayıp olduğunu ifade ettikleri iki adet ajanda
fotokopileri birileri tarafından Komisyonumuza intikal ettirilmiştir. Bu ajandaların
fotokopilerinin fotokopileri Hakkari Jandarma Komutanlığı, Şemdinli Cumhuriyet
Başsavcılığı ve TBMM 10/322, 323 ve 324 sayılı araştırma komisyonuna intikal ettirmiştir.

Müteakip kalabalık da dağılıyor.
Bu olayların televizyonlar ve gazetelerden bütün yurtta öğrenilmesi ve özellikle de

bölgede ilgi ile izlenen PKK yayın organı olan Roj TV'de hemen olayın çıkışından itibaren
canlı yayınlanmasından dolayı başta Yüksekova ve Hakkari olmak üzere çeşitli illerde bir
takım olaylar ve gösteriler başlamıştır.

Olaylann Değerlendirilmesi:
Komisyonumuz olaylan yerinde incelemiştir. Ancak bu olaylann bütün yönleriyle

araştırılıp sorumlulann tespit edilmesi için uzun bir zaman dilimine ve çok kapsamlı bir
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araştırmaya ihtiyaç vardır. Komisyonumuz bölgede kısa bir süre bulunduğundan çok yönlü ve
kapsamlı bir araştırma imkanı bulamamıştır.

Ayrıca olay yargıya da intikal etmiş ve Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el
koymuş ve 1 Kasım 2005 tarihindeki olay için 2005/399 Hz.No'lu, 9 Kasım 2005 tarihindeki
olay için de 2005/396 Hz.NoMu dosyalarla soruşturma başlatmıştır. Bu soruşturmalar
sonucunda savcılık görevsizlik karan vererek dosyalan görevli olan Van Cumhuriyet
Başsavcılığına göndermiştir. Bu olaydan dolayı Tanju Çavuş, Veysel Ateş, Ali Kaya ve
Özcan İldeniz tutuklanmıştır.

Olayla ilgisi olduğu iddia edilen 30 AK 933 plakalı araçta çıkan silah, bomba, evraklar
ve krokiler savcılıkça tespit edilip emanete alındığından ve diğer bütün olayla ilgili bilgi ve
belgeler savcılık dosyasında bulunduğundan ve hazırlık soruşturmalan gizli olduğundan bu
bilgi ve belgeleri Komisyonumuzun inceleme imkanı olmamıştır.

Kaldı ki bu olayların araştınlması için Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk
Partisi ve ANAVATAN Partisi tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen araştırma
komisyonu kurulması önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görüşülerek kabul
edilmiş ve münhasıran bu olaylar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10/322, 323 ve 324
sayılı Araştırma Komisyonu kurularak görevine başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından böyle bir özel komisyonun kurulmuş olması karşısında "Komisyonumuzun bu
konudaki görevinin sona erdiği" kanısındayız. Bu nedenlerle Komisyonumuz daha kapsamlı
bir inceleme ve araştırma yaparak olayları değerlendirmenin usul ve yasalara uygun olmadığı
kanaatine varmıştır. Bu olaylar hakkındaki hükmü yargı mutlaka verecektir. Yine bu olaylar
hakkındaki değerlendirmeyi de bütün yönleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş
bulunan 10/322, 323 ve 324 sayılı Araştırma Komisyonunun vereceğine inanıyoruz.

Ayrıca olayları incelemek üzere bölgeye gönderilen mülkiye müfettişleri de raporlarını
ilgili makama sunacaklardır.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Hükümetimizin, siyasi partilerimizin
ve halkımızın olayların çözümü için kararlı duruşlan ve hassasiyetleri bu olayların mutlaka
çözüleceğine dair inancımızı bir kere daha kuvvetlendirmiştir.

Bu olay mutlaka aydınlatılmalı ve çözülmelidir. Komisyonumuz da olayın sonuna
kadar takipçisi olacaktır.

Tespit ve Önerilerimiz:
1. ister güvenlik, isterse terörist saldırılar nedeniyle olsun köy boşaltmaları büyük bir

hata olmuştur. Zira yüz binlerce insan köylerinden bağ, bahçe ve tarlalarını bırakarak şehir
merkezlerine göç etmişlerdir. Bu insanların çok büyük bir kısmının hiçbir işi ve geliri
olmadığı için sıkıntı içerisinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hatta bu köy
boşaltmalardan dolayı da Türkiye aleyhine AİHM'de bir çok tazminat davaları açılmış ve
yüklü miktarlarda tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalmıştır. Terör örgütleri ve bölücüler
bu insanları istismar ederek devlet aleyhinde yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Hükümetimiz
Köye Dönüş Projesi ile bu vatandaşlarımızın köylerine dönmelerini teşvik etmekte ise de bu
projenin daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

2. Devlet vatandaşının güvenliğini korumakla yükümlüdür. Devletin meşru güvenlik
güçleri ise emniyet ve askeri güçlerdir. Bu itibarla koruculuk sistemi yanlış olmuştur. Zira
koruculuk sistemi ile vatandaşlar devlet yanlısı veya devletin potansiyel tehlike olarak
görülmeye başlanmış veya en azından bölge halkı arasında böyle algılanır hale gelmiştir.
Hatta bir kısım köy korucuları bölgelerinde bazı kişilerin mal ve mülklerine el koymuşlar,
aşiretler arasındaki ihtilaflardan bulundukları konumu kötüye kullanarak bölgedeki tansiyonu
yükseltmişlerdir. Bazı köy korucularının ise teröristlere yardım ettikleri de görülmüştür.

3. Bölgedeki olayları sadece güvenlik sorunu olarak görmemek gerekir. Elbette ki
güvenlik her şeyin önündedir ve çok önemlidir. Ancak sosyal, ekonomik ve kültürel
politikalarla desteklenmeyen yalın güvenlik politikalan olaylan önlemekte yetersiz kalmaya
mahkumdur. Bölgenin kalkınması için kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planlan yapılmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 3 9 1 -

ve bu planlar da ciddi olarak tatbik edilmelidir. Daha önceki dönemlerde de bu konuda bir çok
planlar, programlar ve teşvikler ortaya atılmışsa da bu programlar maalesef çeşitli sebeplerle
hayata geçirilememiştir. Bu durum bölge halkında bir ümitsizlik ve güvensizlik
oluşturmuştur. Bölge için getirilen bir kısım teşvikler aynı teşviklerin başka bölgelere de
aynen verilmesiyle hiçbir işe yaramamıştır. Ya da bu teşvikler bir kısım kişilerce ranta
dönüştürülerek devlet imkanları adeta çar çur edilmiştir.

4. Bölgede güvenlik konusunda koordinasyon eksikliği vardır. Sivil otorite ile askeri
otorite; asker ile polis koordinasyonu yetersizdir. Mülki idarenin başı olan vali ve
kaymakamların asker ve jandarma üzerinde etkileri ve kontrol yetkileri bulunmamaktadır.
Bölgede vali ve kaymakamlar güvenlik konusunda adeta devre dışındadırlar. Bu durum adeta
zafiyet doğurmaktadır.

5. Güvenlik güçleri personeli araç ve gereç yönünden mutlaka takviye edilmelidir.
6. Kamu görevlilerinin görevlendirilmelerinde bölge bir sürgün yeri olarak

görülmemelidir. Özellikle bölgeye atanacak kamu personelinin nitelikli ve tecrübeli olmasına
dikkat edilmelidir.

7. Sınırda geçişler ve sınır güvenliği mutlaka sıkı kontrol altına alınmalıdır.
Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmelidir.

8. Sınır ticareti için rasyonel bazı düzenlemeler yapılmalıdır.
9. Yine bölgede güvenlik güçlerimizin itirafçı adı altında bir takım kişilerin

istihbarat dışında başka işlerde de kullanılması yanlıştır. Böyle kişilerin istihbarat dışında
kullanılmaması gerektiğini düşünmekteyiz."

Biçiminde konu ele alınmıştır.

X- VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 09.11.2005 GÜNÜ
ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel
Ateş İle İlgili Hazırladığı 03.03.2006 Tarih ve 2005/750 Soruşturma, 2006/32 Esas,
2006/31 Karar Sayılı İddianamede:

"Şüphelilerden Ali KAYA'nın 17 Temmuz 2004 tarihinden itibaren; Özcan
İLDENİZ'in ise 16 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Astsubay olarak görev yaptıkları,

Şüpheli Veysel ATEŞ'in Hakkâri il merkezinde ikamet ettiği, 1988 yılında PKK Terör
örgütüne katıldığı, kendisinin Hakkâri, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Beytüşşebap
bölgesinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, örgüt içerisinde örgütsel eğitim aldığı, silâh ve
bomba eğitimi de aldığı, 27.07.1991 tarihine kadar örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, bu
tarihten sonra örgütten kaçarak Irak'ın kuzeyinde fiilî hâkimiyet alanı bulunan KDP
Bölgesine gittiği, 29.04.1997 tarihinde Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaparak
güvenlik güçlerine teslim olduğu, yapılan yargılama sonucu Devletin Hâkimiyeti Altında
Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet idaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemlerde
Bulunmak suçundan ceza aldığı, bu cezanın infazı sırasında 27.08.2000 tarihinde naklen
Şemdinli Cezaevine geldiği, 17.11.2000 tarihine kadar bu cezaevinde kaldığı, bu tarihte
Hakkâri Kapalı Cezaevine nakledildiği, Veysel ATEŞ'in 2003 yılından itibaren Hakkâri İl
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından "görüşülen şahıs" konumu ile
istihbar! çalışmalarda bulunulduğu, 2001 yılında çıkartılan JGY:37-8 Haber Elemanlarının
Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü Yönergesi esaslarına göre
03.08.2004 tarihinde "Haber Elemanı" olarak kayıtlara alındığı,

Mağdur/Şikâyetçi Seferi YELMAZ'ın Şemdinli ilçe merkezinde ikamet ettiği,
Şemdinli ilçesi Özipek Pasajı'nda bulunan Umut Kitapevi'ni işlettiği, Seferi YILMAZ
hakkında 15 Ağustos 1984 yılında PKK Terör örgütünce Şemdinli İlçe Jandarma
Komutanlığına yapılan silâhlı saldırıya kılavuzluk yaptığı, Devletin Hâkimiyeti Altında
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Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devletin İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemlerde
bulunmak suçundan yargılandığı ve ceza aldığı, PKK Terör örgütünün Şemdinli ilçesi
kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, bu örgüt mensuplarına
malzeme temin ettiği, yardım ve yataklık yaptığı, eylem yapılacak yerler ile ilgili bilgiler
verdiği, bölgede bulunan örgüt mensuplarının ailelerine yardımcı olduğu, DEHAP ile ilgili
bütün faaliyetlerde ön planda olduğu, yeni kurulan Demokratik Toplum Hareketi'nin (DTH)
Şemdinli'deki kurucu üyeleri arasında yer aldığı, örgüt içerisinde Had (K) olarak tanındığı,
Şemdinli'deki son dönemlerde meydana gelen bazı bombalama olaylarına karıştığı şeklinde
hakkında teknik takip ve istihbarat bilgilerinin bulunduğu, Seferi YILMAZ hakkında bu
iddialar ile ilgili olarak hâlen Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimizin 2006/76 sayılı soruşturma
dosyasında PKK Terör Örgütüne Yardım Etmek suçundan soruşturmanın devam ettiği,

Şüpheli Ali KAYA'nın İstihbarat Şube Müdürlüğü nezdinde genelde Hakkâri
merkezde görev yaptığı, şüpheli Özcan İLDENİZ'in ise Şemdinli ilçesinde istihbarı
çalışmalar yapmak üzere görevli olduğu, yapılan istihbarı çalışmalarda Şemdinli ilçesinde
ikamet eden ve Umut Kitapevi isimli iş yerini çalıştıran ve PKK Terör Örgütüne Yardım
Etmek suçundan soruşturma evrakı tefrik edilen Seferi YILMAZ isimli kişinin PKK terör
örgütü üyesi olan Sabri (K) Ali KISIKYOL isimli örgüt mensubu ile işbirliği içerisinde
olduğu ve Seferi YILMAZ'ın Şemdinli ilçesinde terör örgütünün vergilendirme, eylem,
istihbarat, birlik kesifleri ve sınır kaçakçılığı konusunda örgüte yardım etme ve örgüt adma
para alma konumunda olan Şemdinli örgüt sorumlusu olduğunun tespit edildiği ve Seferi
YILMAZ isimli şahsın Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce
takibe alındığı,

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği'nin 19.09.2005 gün ve 2005/307
Müt. Sayılı karan ile 0536 368 10 02 numaralı; önce Seyfullah KOÇ adma kayıtlıyken daha
sonra Mesut SALEKBAGRA adına kayıtlı olup hâlen PKK Terör örgütünün üyesi olan Sabri
(K) Ali KISIKYOL tararından kullanıldığı iddia edilen telefonun üç (3) ay süre ile
dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda
alınmasına dair karar gereğince bu telefonun teknik takibinin yapıldığı,

04.11.2005 günü saat 16:32 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi
YILMAZ* in telefonda görüşme yaptığı, telefon görüşmesine göre Sabri (K) Ali
KISIKYOL'un Seferi YILMAZ'dan bir adres istediği Seferi YILMAZ'ın da Umut Kitapevi
Şemdinli adresini verdiği, Sabri (K) Ali KISIKYOL'un bu adrese Almanya'dan eşyaların
geleceğini beyan ettiği, 15.11.2005 günü saat 15:28 sıralarında Sabri (K) Ali KISIKYOL'un
amcasının oğlu olduğu ve hâlen asker olduğu anlaşılan bir kişi ile telefon görüşmesi yaptığı,
bu telefon görüşmesinin kapsamına göre Ali KISIKYOL'un amcasının oğlunun Sabri (K) Ali
KISIKYOL'a, gönderdiği eşyaların bulunduğu Umut Kitapevi'nin havaya uçtuğunu söylediği,
Sabri (K) Ali KISIKYOL'un da amcasının oğluna gönderdiği eşyaların MP3 ve bir kalem
olduğunu ve değerlerinin 300 Avro olduğunu söylediği, amcasının oğlunun da Sabri (K) Ali
KISIKYOL'a eğer o eşyayı almasak Şemdinli'nin Alay Komutanının gideceğini beyan ettiği,
yine telefon görüşmelerinde kimlik bilgileri belli olmayan amcasının oğlunun 0536 368 10 02
numaralı telefonu kullanan Sabri (K) Ali KISIKYOL'a "o alçaklar onların ayaklan altında
bomba atmışlardı, telefonla görüştüğüm adam altına bomba attılar alçaklar bu ayın
dokuzunda" şeklinde sözler de söylediği,

04.11.2005 günlü Sabri (K) Ali KISIKYOL ile Seferi YILMAZ'ın Kitapevine gelecek
olan bu paketin PKK Terör örgütünün dağ kadrosuna gönderileceği değerlendirmesini yapan
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nüh Seferi YILMAZ'ı yukarıda
belirttiğimiz üzere takibe aldığı, Seferi YILMAZ ile ilgili istihbarı faaliyetler ve çalışma
yapmak üzere şüpheli Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in görevlendirildiği şüpheliler Ali
KAYA ve Özcan İLDENİZ'in 07.11.2005 tarihinde yanlannda istihbarı faaliyetlerde haber
elemanı olarak kullanılan eskiden PKK terör örgütünün içerisinde yer almış daha sonra terör
örgütünden ayrılmış itirafçı konumunda olan diğer şüpheli Veysel ATEŞ'in de bulunduğu her
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üç şüphelinin Şemdinli ilçesinde 04.11.2005 tarihindeki telefon görüşmesinde bahsi geçen
paketin ele geçirilmesi için ne şekilde hareket edecekleri konusunda değerlendirmeler
yaptıkları, paketin geleceği kişi olarak değerlendirilen Seferi YILMAZ'ın ev ve iş yerlerinin
krokisini çizdikleri, Seferi YILMAZ hakkında istihbarı çalışmaları yapan, ev ve iş yerinin
krokisini çizen şüpheliler Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in suç tarihi olan 09.11.2005 günü
"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensupları hakkında bilgi elde
etmek, istihbarı ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak" maksadı ile 9 Kasım 2005 günü saat
08:00.dan itibaren görevlendirildiğini ve kendilerine gereken yardımın ve kolaylığın
sağlanmasını içeren Hakkâri İl Jandarma Alay Komutanı Erhan KUBAT'ın 08.11.2005 gün
ve İSTH : 3590-2816 - 05/TER.OLY. (3365) sayılı Faks Mesaj Formu Görevlendirme yazısı
ile görevlendirildikleri, -anlaşıldığı üzere- görevin içerisinde daha önceden Seferi YILMAZ
hakkında elde edilmiş bilgi ve belgelerin Adlî makamlara iletilmesine ilişkin bir hususun
bulunmadığı. Şüpheliler Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'in 07.11.2005 günü
sivil plaka olan 30 AK 933 Plaka sayılı araç ile Şemdinli ilçesine göreve gittikleri,
görevlendirmede Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in olduğu oysa araçta üç kişilik silâh ve
mühimmatın bulunduğu, araç içerisinde bulunan silâhlardan birisinin Uzman Çavuş Uğur
ÖZDEMİR'e ait olduğu, oysa bu silâhın resmî kayıtlara göre Uğur YILDIRIM isimli bir
Uzman Çavuş'a teslim edildiği, bu durumun Jandarma Teşkilâtı'nın iç disiplinine uygun bir
uygulama olmadığı, nitekim askeri bir disiplin ve hiyerarşi uygulayan ve her konuda ayrıntılı
talimat ve yönergelerle iş ve işlemlerini yürütün Jandarma Teşkilâtı'nın istihbaratçılarının
Hakkâri gibi terörün yoğun olarak yaşandığı ve her an her türlü olayın gerçekleşme ihtimali
olan bir yörede çok miktarda silâh ve mühimmat ile başkalarının eline geçmesi sakıncalı bilgi
ve belgelerin sorumsuzca otomobile konulup göreve çıkılmış olmasının gerek göreve çıkanlar
gerekse bunları görevlendiren ve denetlemeydiler açısından ciddi bir tedbirsizlik ve
dikkatsizlik olduğu,

Şüpheliler Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in 9 Kasım 2005 OLAY GÜNÜ;
yanlarında diğer şüpheli Veysel ATEŞ de olduğu halde, sivil plaka olan 30 AK 933 Plaka
sayılı resmî araçla saat 11:00 sularında Şemdinli ilçesine geldikleri, şüphelilerin bu sefer
Şemdinli'ye geliş amaçlarının savunmaya göre, Umut Kitapevi'ne terör örgütünün dağ
kadrosuna gönderilmek üzere Almanya'dan gelecek paket olduğu, bununla birlikte aleyhe
delillere mantıklı bir açıklama getiremeyip tam inkâr durumunda olan şüphelilerin gerçek
amacının ise 5 Ağustos günü terör örgütü tarafından Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığınca
Askeri Gazino geçişine konulan ve 5 askerin feci şekilde parçalanarak şehit olduğu olay ile 1
Kasımda Askeri Gazinonun diğer tarafındaki sokağa park edilen otomobil içindeki bombanın
patlaması sonucu bir askerin gözlerinin kör olduğu, birçok kişinin yaralandığı ve sokağın
adeta yıkıldığı olayın sorumlusu olarak kabul ettikleri Seferi YILMAZ'a, onun ve bağlantılı
olduğu terör örgütünün kullandığı yöntem ile cevap vermek olduğu hususunda yargılamaya
yeterli delil bulunduğu,

Şüphelilerin araçlarını Abdi ÖZEL isimli bir şahsın dükkânın önüne park ettikleri,
aracın camlarının kapalı olduğu, şüphelilerin araç içerisinden Seferi YILMAZ'a ait Umut
Kitapevi'nin bulunduğu Özipek Pasajı*na doğru baktıkları ve aralarında konuştukları, Veysel
ATEŞ'in biraz telaşlı hâlinin olduğu, aracın arkasında oturan açık kahverengi montlu şüpheli
Veysel ATEŞ'in araçtan çıktığı, araçtan çıkmadan önce arka koltukta oturduğu sırada
koltuğun üzerinde bir çanta ve siyah poşet ile ilgilendiği,, arabadan indikten sonra her iki eli
montunun cebinde Özipek Pasajı'na doğru yürüdüğü, Özipek Pasajı ile aracın bulunduğu
Abdi ÖZEL'in dükkânının arasında 25-30 metre mesafe olduğu, bu şuada şüphelilerin
davranışlarından şüphelenen esnaf Zeydan ÖZEL'in Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in
bulunduğu araca doğru yaklaştığı esnada Ali KAYA'nın aracı hareket ettirerek Özipek
Pasajı'na doğru gittiği, sonra ileriden dönüp Keyifler Kuyumcusunun olduğu yere aracı park
ettiği, bu arada şüpheli Veysel ATEŞ'in Seferi YILMAZ'ın bulunduğu pasaja giderek burada
gerekli araştırma ve keşif faaliyetlerini yaptıktan sonra elinde bulunan ve diğer şüpheliler Ali

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



394 —

KAYA ve Özcan İLDENİZ ile birlikte yanlarında getirdikleri iki adet el bombasını daha
önceden PKK örgütü üyesi olmak suçundan ceza alıp 15 yıl hapis yatan Seferi YILMAZ
isimli şahsa ait Umut Kitapevi'nin içerisine Alman yapımı pimleri çekilmiş ve patlamaya
hazır vaziyetteki iki ayrı el bombası atıldığı, müşteki Seferi YILMAZ'ın pimi çekilmiş el
bombalarım görünce can havliyle kendisini işyerinden dışarıya attığı, bombalardan birinin
işyerinin kapısının önünde, diğerinin ise Kitapevini ikiye ayıran kontraplağm kapıya dönük
(müşterilerin geldiği) dış tarafinda olmak üzere patlaması sonucunda Kitapevinde bulunan
maktul Mehmet Zahir KORKMAZ'ın 10.11.2005 tarihli Ölü Muayene ve Otopsi
Tutanağına göre; "...patlayıcı madde şarapnel yaralanmasına bağlı humerus, radius, femur
ve kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç
kanama sonucu..." olduğu, Metin KORKMAZ isimli kişinin ise; düzenlenen kesin doktor
raporuna göre "...basit tıbbî müdahale ile giderilebilir mahiyetteki, sağ uyluk üst dış
kısmında 0.5x2 ve 0.5x1 cm.lik derin cilt ve cilt altı kesiği, sol ayakta 0.5x2 cm.lik derîn cilt
alt ve cilt altı kesiği ve vücudun bir çok kısmında yaygın büyüklüğü 0.5 ve 1 cm varan cilt
erozyonları oluşturur şekilde..." yaralandığı,

Patlamayı duyan çevre esnâfi ve halkın merakla patlamanın olduğu pasaja doğru
yöneldikleri, o sırada kendisini işyerinden ve pasajdan dışarıya atan Seferi YILMAZ'ın pasaj
koridorundan çıkarken üzerinde san-kahverengimsi renkli bir mont bulunan Veysel ATEŞ'i
gördüğü, peşinden gittiği, kesintisiz olarak takip ettiği, hem Türkçe ve hem de Kürtçe olarak
"...bombayı atan bu şahıstır, yakalayın..." diye bağırıp çevredeki esnaf ve halktan yardım
istemesi üzerine, kalabalık bir grubun Veysel ATEŞ'in peşine düştüğü, Veysel ATEŞ'in
pasajdan çıkmasına müteakip öncelikle aracın ilk park edildiği yer olan Zeydan ÖZEL'in iş
yerinin önüne doğru yöneldiği, aracı orada göremeyince Veysel ATEŞ'in 0538 202 18 74
numaralı cep telefonundan Ali KAYA'nın cep telefonu olan 0532 276 83 72 numaralı cep
telefonunu saat 11:29 sıralarında aradığı Ali KAYA'ya nerede olduklarını sorduğu, Veysel
ATEŞ'in hiç arkasına bakmadan telefonu kulağında koşar adımlarla yürüdüğü, bu arada Ali
KAYA'nın da cep telefonunun elinde olduğu ve telefonu kulağında tutar vaziyette hızlı hızlı
yürüdüğü, Ali KAYA ve Veysel ATEŞ'in cadde üzerinde buluştukları yerde Ali KAYA'nın
Veysel ATEŞ'e "patladı mı" diye sorduğu, Veysel ATEŞ'in de "evet" şeklinde cevabından
sonra Ali KAYA'nın "atla arabaya" dediği, daha sonra Veysel ATEŞ ile onun peşinden
gelen Ali KAYA'nın o sırada içinde diğer şüpheli Özcan İLDENİZ'in bulunduğu otomobilin
yanma vardıkları, şüpheli Veysel ATEŞ'in aracın arka koltuğuna oturduğu, ancak henüz aracı
çalıştırıp hareket ettiremeden, "...PKK.li mı, asker mi, polis mi, köy koruyucusu mu yoksa el-
kaide mensubumu olduğunu anlayamadım. Arabaya binmek istediler. Ben ve esnaf arkadaşlar
bu ikisini arabaya bindirmedik..." şeklindeki tanık beyanında anlatıldığı üzere çevrede
bulunan esnaf ve halktan kişilerin arabanın etrafinı kuşattığı, mağdur Seferi YILMAZ'ın;
"...bombayı atan buydu..." diyerek arka koltukta oturmakta olan Veysel ATEŞ'i gösterip
teşhis ettiği, bu sırada aracın dışında bulunan Ali KAYA'nın, aracın etrafını saran kişilere
"...biz emniyetteniz, arkadaki de arkadaşım ..." şeklinde sözler söyleyerek Polis oldukları
zannını uyandırmaya çalıştığı, daha sonra araca binip çalıştırarak aracı hareket ettirip birlikte
kaçmak istedikleri, ancak dükkânlarının önünde olduğu için orada bulunan esnaf ile rastlantı
sonucu orada bulunan halktan kişiler tarafından kaçmalarına imkân tanınmadığı, şüpheli Ali
KAYA'nın arabanın etrafım çeviren bu kişilerden kurtulamayacağını anlayınca araçtan inip
bagaj kapağını açarak bagajın içinden aldığı uzun namlulu kalashnikov marka silâhı çıkarıp
mekanizmasını kurduğu, bu sırada etrafındaki tanık Lezgin ATABAK'ın "...yapma !.
yapma! ..." diyerek şüpheli Ali KAYA'nın kolundan tutup tüfeğin namlusunu havaya
kaldırdığı, yine oradakilerden başka birinin de tüfeğin şarjörünü düşürdüğü, bu sırada olay
yerinden Kitapevinde müşteri olarak bulunan Mehmet Zahir KORKMAZ isimli şahsın
ölmüş olduğu haberinin gelmesi üzerine kalabalıklaşan ve öfkelenen halkın, bombayı atan
şüpheli Veysel ATEŞ'i bulunduğu aracın içinden çıkarmaya çalıştığı, ileriki safhalarda öfke
ve gerginliğin daha da artması sonrası aracın camlarının kınldığı, şüphelilere darp ve cebirde
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bulunma girişiminde bulunulduğu, daha sonra İlçe Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve bir
kısım askerî yetkililerin olay yerine geldiği, takviye olarak polis ve askerler ile Özel Harekat
Ekiplerinin olay yerine ulaşarak müdahaleleri sonucunda şüpheli Veysel ATEŞ'in halkın
elinden kurtarılarak zırhlı araç ile Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, Özcan
İLDENİZ'in yürüyerek kalabalıktan uzaklaşıp İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittiği, tanık
Lezgin ATABAK'ın beyanında geçtiği üzere o sırada kalabalığın içinden ayrılmaya çalışan
Ali KAYA'nm da halk tarafından Yanık Yarbay olarak bilinen Yarbay Mustafa YANIK'tn
talimatı ile askerler tarafından yakalandığı,

Toplanıp Hükümet Konağı'na yürüyen Şemdinli halkını sakinleştirmeye çalışan
Kaymakam Mustafa Cihan SESLİHAN'ın, bombalı saldırının provokasyon olduğunu iddia
ederek gözaltına alınan ve yine olay yerinden kaçarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na sığınan
şüphelilerin kimliklerinin açıklanmasını isteyen göstericilerin saldırısına uğradığı, güvenlik
güçlerinin halkı dağıtmak için havaya ateş açtığı olaylarda ilçenin DEHAP'lı Belediye
Başkanı Hurşit TEKİN'in de aralannda bulunduğu üç kişinin yaralandığı, ilçeye giriş ve
çıkışların yasaklandığı, güvenlik güçlerinin herkesin evine dönmesine ilişkin uyanlarına
uyulmadığı,

Öğlen saat 11:00 - 11:30 arasında meydana gelen patlamadan 6 saat sonra şüphelilerin
otomobilinde Savcılık tarafından Tespit - Keşif işleminin yapılmasına başlanabildiği,

30 AK 933 sivil plakalı resmî araçta Şemdinli Cumhuriyet Savcısı tarafından olay
günü saat 18:00 sıralarında yapılan incelemede, aracın bagajında;

1 - Üç adet kalashnikov marka seyyar dipçikli dolu şarjör takılı tüfek, bir adet dolu
kalashnikov şarjörü, iki adet hücum yeleği, hücum yeleklerinin ceplerinde altı adet
kalashnikov şarjörü, ayrıca siyah bir çantanın içinde; üzerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133
ve HGR Z DM LOS FMP-134 ibareleri bulunan Almanya ülkesi yapımı iki adet el
bombasının,

2 - İçinde;
a) "...Aşiret Durum Çizelgesi...*1 adlı belgede; aşiretlerin ve aşiret reislerinden AKP

Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, Macit PİRUZBEYOĞLU, Gani ÇALLI,
Abdurrahman KESKİN, Kemâl KAYA, İskender ERTUŞ, Mehmet ADIYAMAN, Hasan
ÖZTUNÇ, Celi ÖZBEK, Ömer KEÇECİ, A. Hakim TURGUT, Haydar KAYA, Hüsnü
TİMUR ve Fuat EDİŞ'in ve yine aşiret mensubu kişilerin isim listesi ve ikamet bölgeleri ve
yine Şemdinli Bölgesi Genel Değerlendirmesi başlıklı evrakların,

b) Yine, Şemdinli'de bulunan Demokratik Toplum Harekatı (DTP) Teşkilâtlanmasında
yer alan şahısların fotoğraflarının bulunduğu ve Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN
adlı üyenin dışındaki tüm üyelerin adının altında kare şeklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN'ın
fotoğrafının altında ise " x işareti " bulunan fotoğraflı isimlerinin yer aldığı listenin,

c) Bombanın atıldığı dükkânın sahibi Seferi YILMAZ adına düzenlenmiş Nüfus Kayıt
Örneği, Şahıs Şahsî Bilgiler Formu, Biyografik Bilgi Formu, Şemdinli İlçe Emniyet

Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş eski tarihli polis ifade tutanağı, Seferi YILMAZ'ın
fotoğrafının da bulunduğu Konutta Kalanlar başlıklı iki adet evrak, yine mağdurun fotoğraf
fotokopilerinin bulunduğu Seferi YILMAZ bir adet Bilgi Notu, dört adet kroki ile diğer
dosyalarda telefon numaralarının bulunduğu evrak ile bombanın patladığı Özipek pasajı ve
Umut Kitapevi ile ilgili yolların krokilerinin,

Bulunduğu (4) adet dosyanın,

3 - İki adet not defterinin,
4 - Araca ait belgeler ve bir takım aletlerin ele geçirildiği,

Her ne kadar savunmalarda ve görevlendirmeye ilişkin yazılarda şüphelilerin
sadece istihbaratla görevlendirildikleri bildirilmiş ise de; şüphelilerin içinde
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bulundukları araçta yapılan incelemede, aracın bagajında ele geçen üç adet kalashnikov
marka seyyar dipçikli dolu şarjör takılı tüfek, bir adet dolu kalashnikov şarjörü, iki adet
hücum yeleği, hücum yeleklerinin ceplerinde altı adet kalashnikov şarjörü, ayrıca siyah bir
çantanın içinde; üzerlerinde HGR Z DM LOS FMP-133 ve HGR Z DM LOS FMP-134
ibareleri bulunan Almanya ülkesi yapımı iki adet el bombasının Şemdinli ilçesine
operasyonel bir faaliyet için gidildiği ve bulunulduğunun göstergesi olduğu, münhasıran
istihbarat toplama görevi ile bağdaşmadığı, yine ele geçen ve içinde; aşiretlerin ve aşiret
reislerinden AKP Milletvekili Mustafa ZEYDAN, Ahmet ZEYDAN, Macit
PİRUZBEYOĞLU, Gani ÇALLI, Abdurrahman KESKİN, Kemâl KAYA, İskender ERTUŞ,
Mehmet ADIYAMAN, Hasan ÖZTUNÇ, Celi ÖZBEK, Ömer KEÇECİ, A. Hakim

TURGUT, Haydar KAYA, Hüsnü TİMUR ve Fuat EDİŞ'in ve yine aşiret mensubu kişilerin
isim listesi ve ikamet bölgeleri ve yine Şemdinli Bölgesi Genel Değerlendirmesi başlıklı
evrakların bulunduğu "...Aşiret Durum Çizelgesi..." adlı belgenin, yine Şemdinli'de bulunan
Demokratik Toplum Harekatı (DTP) Teşkilatlanmasında yer alan şahısların fotoğraflannm
bulunduğu ve Kurucular Kurulundan Mehmet KAYRAN adlı üyenin dışındaki tüm üyelerin
adının altında kare şeklinde bir kutu, Mehmet KAYRAN'ın fotoğrafının altında ise " x işareti
" bulunan fotoğraflı isimlerinin yer aldığı listenin, yine bombanın atıldığı dükkânın sahibi

Seferi YILMAZ'ın fotoğraf fotokopilerinin bulunduğu Seferi YILMAZ bir adet Bilgi Notu ile
aralarında dört adet kroki ile bombanın patladığı Özipek pasajı ve Umut Kitap evi ile ilgili
yolların dört adet krokinin bulunduğu evrak ve dokümanların da; çok açık bir şekilde
şüphelilerin operasyonel bir faaliyet içinde olduklarını ortaya koyduğu, olayın hemen
sonrasında olay yeri yakınında yakalanmış olmalarının da suça konu bombalama olayının
şüpheliler tarafindan gerçekleştirildiği iddialarını teyit ettiği,

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarlan Dairesi
BaşkanhğYnınl8.11.2005 gün ve 2005/19 Uzmanlık Numaralı ekspertiz
raporunda;"...pa(/amanm meydana geldiği yerden elde edilen el bombalan maşaları ile
şüpheli şahısların kullandığı aracın bagajından çıkan el bombalarının fûnye gurubundaki
maşalar ile benzerlik gösterdikleri, patlamış ve patlamamış el bombalarının aynı model el
bombaları olduklarının..." bildirildiği,

O sırada, Şemdinli Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sürerken, resmî sevk
işlemi ile tedavi için özel otomobiliyle gittiği Van Devlet Hastanesi'nden eşi ve çocukları ile
dönmekte olan J.Uzm. Çvş. Tanju ÇAVUŞHın Şemdinli ilçesi girişinde yolunu kesen
kalabalık bir gurubun, araca saldırması üzerine panik ve heyecana kapılıp eşi ve çocuklarını
korumak için havaya rasgele ateş açması sonucunda Ali YILMAZ isimli bir vatandaşın
hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının
incelemelerini tamamlayamadan olay yerinden ayrılmak zorunda kaldığı, J.Uzm. Çvş. Tanju
ÇAVUŞ'un da gözaltına alındığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarlan Dairesi Başkanlığının
18.11.2OOS gün ve 2005/19 Uzmanlık Numaralı ekspertiz raporunda; "...patlamanın
meydana geldiği yerden elde edilen el bombalan maşalan ile şüpheli şahısların kullandığı
aracın bagajından çıkan el bombalarının Jünye gurubundaki maşalar ile benzerlik
gösterdiği, patlamış ve patlamamış el bombalarının aynı model olduklarının.." bildirildiği,

15.11.2005 günü saat 15:28 sıralarında Sabri (K) Ali KISDCYOL tarafindan kullanılan
bu telefondan, amcasının oğlu ve hâlen askerde olduğu anlaşılan ancak açık kimliği tespit
edilemeyen bir kişi ile yaptığı telefon görüşmesi kapsamına göre; amcasının oğlunun, Sabri
(K) Ali KISIKYOL'a, "...gönderdiği eşyaların bulunduğu Umut Kitapevi'nin havaya
uçtuğunu..." söylediği, onun da "...gönderdiği eşyaların MP3 ve bir kalem olduğunu ve
değerlerinin 300 Avro olduğunu..." söylediği, devamında amcasının oğlunun da "...eğer o
eşyayı almasalar Şemdinli'nin Alay Komutanının gideceğini..." beyan ettiği, yine telefon
görüşmelerinde amcasının oğlunun, Sabri (K) Ali KISIKYOL'a "...o alçaklar onların ayaklan
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altında bomba atmışlardı, telefonla görüştüğüm adam altına bomba attılar alçaklar, bu ayın
dokuzunda..." şeklinde sözler de söylediği,

"Şüphelilerin beyanlarına göre söz konusu bombalama olayını terör örgütü PKK
gerçekleştirdiği varsayımından hareket ettiğimizde; terör örgütünün aynı tipte Alman yapımı dört
adet el bombasını temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi'ne attırması gerektiği, diğer iki
tanesini de Jandarma'ya ait aracın ilçeye geleceğini, araçta MKE yapımı el bombası
bulunabileceğini varsayarak bunları değiştirmek amacıyla muhafaza etmesi gerekeceği ve
patlamanın gerçekleşmesine müteakip şüpheli Ali KAYA'nın savunduğu şekilde MKE yapımı el
bombalarının araç içerisinden karmaşa ve karışıklık ortamında terör örgütü mensupları veya
yandaşlarınca değiştirmeleri gerekeceği, bu varsayımın ise dosyadaki delil kapsamına göre
gerçekleşmesinin uzak olduğu,"

Olay ile ilgili patlamanın meydana geldiği Özipek Pasajının çevresindeki esnaf ile
o gün caddede bulunan kişiler ile yukarıda beyanları bulunan kişiler tanık olarak
dinlenmişlerdir. Dinlenen tanık beyanlarında patlama olayından sonra Özipek
Pasajından kahverengi montlu bir şahsın hızlı adımlarla çıktığı, bu şahsın peşinden
Seferi YILMAZ'ın çıktığı ve bu kahverengi montln şahsı işaret ederek bombayı atan
şahsın bu şahıs olduğunu ve yakalanmasını istediği, patlamadan sonra caddede bulunan
esnafın ve halkın patlamanın meydana geldiği yöne doğru giderlerken kahverengi
montlu şah^s ile top sakallı bir şahsın yolda buluştuğu, buluşmadan önce her iki şahsın
da telefonla görüştüklerinin ve bu şahısların patlamanın meydana geldiği yere yönelen
halicin ters istikametinde acele ve telaşlı bir şekilde gittiklerinin beyan edildiği, top
sakallı şahsın Ali KAYA, kahverengi montlu şahsın ise Veysel ATEŞ olduğunun
anlaşıldığı,

Tanık beyanlarında; söz konusu patlama olaymın öğle ezanının okunmasından
sonra namazın kılınmasını müteakip gerçekleştiğinin belirtildiği,

Van Valiliği İl Müftülüğü'nün 09.02.2006 gün ve 193 saydı yazılarına göre
09.11.2005 günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde öğle ezanın saat 10:53.de okunması
gerektiğinin ve ezanı müteakip namazın muhtemelen 30 dakika sonra biteceğinin
belirtildiği,

Ayrıca olayı müteakip ulusal basında Şemdinli ilçesinde meydana gelen olaylar
sırasında bombalama olayından çok kısa bir süre sonra (birkaç dakika içerisinde) ROJ
TV isimli televizyonun kuruluşunun canlı yayına başladığı şeklinde bilgiler yer almış ise
de söz konusu televizyon kanalının 09.11.2005 tarihindeki yayın akışı içerisinde
meydana gelen olay ile ilgili olarak her hangi bir canlı yayına rastlanılmadığı normal
yayın akışı içerisinde bir önceki günün programlarının tekrar edildiği, örgüt
güdümünde faaliyet gösteren Dicle Haber Ajansı (DİHA) olay ile ilgili olarak olaydan
bir saat sonra saat 12:32 itibariyle son dakika haberi olarak "Şemdinli'de Kitapevi'ne
bomba atıldı. SON DAKİKA** başlığı altında ve devamında yine olayla ilgili haberlere
yer verilmiştir.

Buna göre şüphelilerin saat 11:00 sıralarında Şemdinli ilçesine girişleri öğle
namazının bitiş saati, olaydan bir saat sonra saat 12:32 civarında olay ile ilgili DİHA
tarafından verilen son dakika haberi ve şüpheli Veysel ATEŞ'in saat ll:29.da cep
telefonu ile diğer şüpheli Ali KAYA'yı araması bombalama olayının saat 11:00 ile 11:29
arasında bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir.

Şüphelilerin 09.11.2005 tarihinde Şemdinli ilçesine gitmek ve deşifre olup
tanınmamak için Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'na ait olan resmî aracın 30 AK 933 olan
plakasının 07.11.2005 tarihinde Hakkâri İl Emniyet Müdûriûğü'nden alınarak söz konusu
araca takıldığı. Patlama olayı sonrası halkın şüpheli Veysel ATEŞ'in yönelmiş olduğu bu
aracın etrafım çevirdiği, aracın plakası daha önceki plakasından farklı olduğu için halkın
doğrudan doğruya bu araca yönelemeyeceği, şüpheli Veysel ATEŞ'in bu araca yönelmeleri
üzerine halkın kişiyi yani Veysel ATEŞ'i hedef alarak araca yöneldikleri,
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09.11.2005 günü Şemdinli ilçesinde çıkan olaylarda tahrip edilen Jandarma'ya ait
araçta bulunan 2 adet el bombasının MKE yapımı olmadığı, "HGR DM41 SPLİTTER
COMP-B LOS FMP-134" ve MKE yapımı olmadığı ve "HGR DM41 SPLİTTER
COMP-B LOS FMP-134" seri nolu olduğunun anlaşıldığı,

Ancak Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ tararından tutulan tutanakta da araçtan çıkan 2
adet el bombasının MKE yapımı olduğu belirtilmiştir.

Ancak Şemdinli Üçe Jandarma Komutanına teslim edilen 2 adet el bombasının,
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığınca, Krimmal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere
14.11.2005 tarihinde düzenlenen "Teslim Tesellüm TutanağV'nda MKE yapımı olmadığı ve
"HGR DM41 SPLİTTER COMP-B LOS FMP" seri nolu olduğu anlaşılmıştır.

Bununla birlikte Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan resmi yazışma
neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Müdürlüğü'ne
gönderilen söz konusu 2 adet el bombasının MKE yapımı olmadığı ve "HGR DM41
SPLİTTER COMP-B LOS FMP" seri nolu el bombaları olduğu yazıda belirtilmiştir.

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in 2 kişi olarak 09.11.2005 günü saat 08:00 dan
itibaren Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde görevlendirildikleri "Faks Mesaj Formu** ile
belirtilmiş ancak araçta 3 adet kaleşnikof silâhın bulunduğu ve 3. silâhın Uzman Çavuş
Uğur YILDIRIM (UzmJ.UI.Kad.Cvs.) adına zimmetli olduğu tutanaklardan
anlaşılmıştır. Olay günü araçta ve görevlendirme yazısında Uzman Çavuş Uğur YILDIRIM
yoktur, Veysel ATEŞ isimli haber elemanı vardır,

Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ tarafından olay günü olan 09.11.2005 günü tutulan ve
tahrip edilen resmî araçta bulunan silâhların gasp edildiğini içeren tutanakta UzJ.Çvş.Uğur
ÖZDEMİR'e ait olduğu söylenen 56 I 1485886974 nolu Kaleşnikof marka tüfeğin,
Jandarma kayıtlarında bulunan "Teslim Senedi"nin teslim alan kısmında
UzJ.III.Kad.Cvs Uğur YILDIRIM isminin geçtiği gözlenmiştir.

Şemdinli İlçesinde bulunan Umut Kitapevi isimli iş yerine el bombası atılması
olayının, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği tarafından
düzenlenen "Olay Yeri İnceleme Raporu"nda ve bu raporun ekindeki "Olay Yeri
KrokisPnde 09.11.2005 günü saat 11:30 sıralan olduğu belirtilmiştir.

Yine konu ile ilgili olarak ifadelerine başvurulan tanıkların olay saatini 11:3O-12:00
arası olarak belirttiği ve patlamadan hemen sonra patlamanın olduğu pasaj tarafından koşarak
gelen kahve rengi montlu şahsın Veysel ATEŞ olduğunu, telefonla telaşlı bir şekilde
"neredesiniz" diyerek Ali KAYA isimli Astsubay Başçavuşsun bulunduğu tarafa gittiğini ve
Jandarmaya ait araca bindiğini belirtmişlerdir.

Tanıklara göre el bombasını Umut Kitapevi'ne attığı iddia edilen Veysel ATEŞ isimli
şahsm kullanmış olduğu 0538 202 18 74 nolu GSM telefonun olay günü ve saatinde (Saat
11:29) Ali KAYA isimli şahsı aradığı telefon kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'in ifadelerine göre; olay günü olan
"09.11.2005 tarihinde saat 11:00-12:00 civarında ilçe merkezine geldiklerini ve arabadan
henüz inmeden patlamanın olduğunu ve arabadan indiklerini..." belirtmişlerdir.

Ancak 0538 202 18 74 nolu telefonu kullanan ve beraber arabada olduklarını
söyledikleri haber elemanı Veysel ATEŞ isimli şahsm 09.11.2005 tarihinde yapmış olduğu
görüşmeler incelendiğinde Ali KAYA'yı saat ll:29'da aradığı anlaşılmıştır. Beraber
arabada olduklarını söyledikleri Veysel ATEŞ'in kendilerini olay saatinde GSM ile
araması hayatın olağan akışına uygun değildir.

Tespiti ve mütakip değerlendirmelerden sonra;

"Bu değerlendirmeler ışığında Şemdinli'de ortaya çıkan olayda terör eylemi
kullanılmıştır. Yani terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemlerin bir benzeri kamu görevlileri
tarafindan yapılmış ve sonuçta Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli, Van, Muş, İstanbul gibi
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yerlerde bu olayları protesto etmek için bir çok gösteri yapılmış, ölümler ve yaralanmalar
meydana gelmiş, bina, araç ve gereç hasarları oluşmuştur. Şüpheliler Ali KAYA ve Özcan
İLDENİZ Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü (JİT) görevlileridir.
Her ne kadar görüntü itibariyle bu şüpheliler PKK terör örgütü ile ilişkisi ve irtibat olduğunu
değerlendirdikleri Seferi YILMAZ isimli şahsa bir şekilde zarar vermek suretiyle PKK terör
örgütü ile mücadele etme şeklindeki eylemleri yasal değildir. Güvenlik kuvvetlerimizin hangi
şartlarda silâh ve şiddet kullanacağı yasalarımızda ve yönetmeliklerimizde detayı ile
açıklanmıştır. PKK veya her hangi bir terör örgütü ile mücadele hukukî yollarla ve
gerektiğinde silâh ve şiddet kullanarak yapılacaktır. Terör örgütleri ile hukukî olmayan bir
yöntem ile mücadelede halkın devlete olan güveni zamanla sarsılabilir. Bu şekilde mücadele
yöntemini benimseyen bir takım oluşumlar zamanla devlet kademesinde yer bulmakta ve
yasaların kendilerine tanımadığı yetki ve görevlerle keyfî bir takım eylem ve işlem
gerçekleştirmek suretiyle kamuoyunun devlete karşı olan güvenini ve inancım yitirmesine de
neden olabilecektir. Sonuçta devlete karşı güvenini ve inancını yitiren halkın görev ve
yetkinin yasadışı olarak kullanılması sonucu meydana gelen ihlalleri fiilî olarak protesto
ederek sokaklarda gösteriler yapılacak ve kamu düzeni bu şekilde bozulacaktır. Devleti
oluşturan unsurlar halk ve bireydir. Kamu düzeninin bu şekilde bozulması şeklen terörle
mücadele eder gibi görünen yasadışı bu oluşumların eylemleri sonucu gerçekleşecektir. Kamu
görevlilerinin yasaya aylan olarak yaptığı şiddet ve silâh (bomba) kullanma eylemi
açıkladığımız gibi devletin birliğini sağlamaya yönelik bir eylem olmayıp kamu düzeninin
bozulmasına, karmaşaya, güvensizliğe neden olarak devletin birliğini bozmaya yönelik bir
eylemdir.

Bu bombalama eylemi ile Şemdinli halkını provake eden bölücü örgüt yandaşlarının
halkı yönlendirdiği, özellikle Bayrağımıza ve Atatürk Büstü'ne saldırıların da gerçekleştiği,
gerek ilçede gerekse ülke genelinde tansiyonu yükseltmeyi amaçlayan terör örgütü ve
yandaşlarının pek çok yerde toplumsal çatışma yaratmayı hedefledikleri, devamında güvenlik
birimlerini tahrik etmek suretiyle özellikle son dönemde insan hakları ve kişisel özgürlüklerin
geliştirilmeye çalışıldığı ve güvenlik güçlerimizin bu konularda gerekli hassasiyeti göstermek
için çaba harcadığı, bu ortamı bozdurmak ve devletimizi bazı uluslar arası platformlarda
sıkıntıya sokmak eyleminde oldukları, bu şekilde terör örgütü PKK.ya adeta fırsat ve imkân
tanınarak prim verilmiş ve bir takım eylemlerin yapılmasma zemin hazırlanmıştır. Bu
bombalama olayına ilgili kurum ve kunıluşlann müdahale etmesi ve gereğinin yapılmasma
fırsat tanınmadan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve kuruluşlarını hedef alan,
mevzuata göre açıkça suç teşkil eden toplumsal eylemlerin ardı ardına işlendiği, bunları
yönlendiren ve büyük ihtimalle terör örgütü PKK.nın uzantısı konumundaki kişilere müdahale
edilememesi, bu konudaki zafiyeti gösterir şekilde yerel bazı kişilerle irtibata girilerek yardım
istenilmesi, belli bir alanın tamamen boşaltılması ve burayı bombalama olayından sonra
göstericilerin işgal etmesi, söz vermelere ve iyi niyetlere bağlı olarak resmî işlemlerin
yapılması gibi bir sürece girilmesi, aslında güvenlik güçlerinin alması gereken bazı tedbirleri
vatandaşların veya Belediye Başkanına bağlı olduğu söylenen bazı kişilerin alması ve
bunlardan yarar umulması terör örgütünün bölgedeki yeni stratejisine yardımcı olmasına
katkıda bulunacak bir anlayıştır. Bu olaylar göstermiştir ki bölgedeki halkın kışkırtılması ve
galeyana getirilmesi halinde müdahale etmesi gereken devlet kuruluşları değil yöredeki
politikacılann ve örgütün milis güçlerinin sözleri ve talimatlan etkili olacaktır. Bu açıdan
açıkladığımız gerekçelerle 09.11.2005 tarihindeki patlama olayı ve sonrasında gelişen
toplumsal olaylar sonucu ülkenin kamu düzeni ve istikran bozulmuştur. Bu gerekçelerle
09.11.2005 günü Şemdinli'de gerçekleştirilen bomba eylemi devletin birliğini bozmaya
yönelik bir eylemdir. Bu bombalama olayı ve akabinde yaşanan olaylar bir arada
değerlendirildiğinde terör örgütü PKK.nın halk üzerindeki etkinliğinin artmasma, örgütün
kısa sürede olaylan protesto etmek için binlerce inşam bir araya toplayabilme gücüne
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kavuşmuş olması gibi imkânlara zemin hazırlanarak terör örgütünün lehine ve istediği
sonuçlan elde etmesine yönelik bir ortam meydana getirilmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde tanımlanan Devletin Birliğini Bozmaya
Yönelik eylem ile tanımlanan Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak şeklindeki
suçun oluşabilmesi için belli amaca yönelik fiillerin işlenmesi gerekmektedir. Bu fiiller
şunlardır;

1-Devletin Topraklarının Tamamını Veya Bir Kısmım Yabancı Bir Devletin
Egemenliği Altına Koymak,

2-Devletin Birliğini Bozmak,
3-Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmın Devlet İdaresinden

Ayırmak,
4-Devletin Bağımsızlığım Zayıflatmak.

Bu suç serbest hareketli bir suçtur. Bu eylemlerden her hangi birinin gerçekleşmesi
hâlinde müsnet suç oluşur. Suçun oluşabilmesi için maddede yazılı hedeflerin gerçekleşmiş
bulunmasına ihtiyaç yoktur. Belirtilen amaçlara yönelik fiillerin işlenmiş bulunması yeterlidir.
Bu fiillerin cebri nitelikte olması gerekir. Ayrıca bu suçun işlenmesi sırasında kişiler
öldürülmüş veya yaralanmış ise bu suçlardan da cezaya hükmolunacaktır.

Somut olayımızda Mehmet Zahir KORKMAZ isimli kişi ölmüş, Seferi YILMAZ ve
Metin KORKMAZ isimli kişiler ise öldürülmeye teşebbüs edilmiştir. Her ne kadar
şüphelilerin hedefi Seferi YILMAZ ise de olay anında ölen Mehmet Zahir KORKMAZ ve
yaralı Metin KORKMAZ'da Seferi YILMAZ ile birliktedirler.

Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde; Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine
ve Anayasa düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek
birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike suçunu meydana getirmiş
bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç, sadece bir anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle
oluşmaktadır.

Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere,
maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun
işlenmesinde kullanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir.
Şüpheliler suçun işlenmesinde patlayıcı madde olan bomba kullanma üzerinde anlaşmaya
varmışlardır.

Şüpheliler, eski PKK.h Seferi YILMAZ'ı öldürmek veya ona zarar vermek amacıyla,
yani suç işlemek için aralarında anlaşma sağlamışlardır. Seferi YILMAZ'ın öldürülmesi veya
ona zarar verilmesi eylemi, yukarıda belirttiğimiz gibi terör yöntemleri uygulanarak meydana
getirilmiştir. Şüphelilerin, Seferi YILMAZ'ı öldürmeye çalışmak şeklinde ortaya çıkan
görüntünün ötesindeki asıl amaçları ise; bu tür provake terör eylemleri gerçekleştirmek
suretiyle ülkede karışıklık yaratmak, kamu düzenini bozmak ve nihayetinde Devletin birliğini
bozmaktır. Çünkü bölgede yıllardan beri terör süregelmiştir. Halk uzun yıllar terörle iç içe
yaşamaktadır. Bu bölgelerimizde her an_ terör örgütüne müzahir olan kişilerin provakatif
eylemlerine rastlamak olasıdır. Böyle bir durum ise ülkemizde her an karmaşa ve karışıklık
yaşanabileceği sonucunu doğurmaktadır. Bu karmaşa ve karışıklık ile Devletin birliği de
bozulmak istenmektedir. Böylece şüpheliler suç işlemek için anlaşmışlar ve terör
yöntemlerini kullanarak söz konusu eylemi gerçekleştirmişler ve bu eylem yukarıda
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açıkladığımız gerekçelerle devletin birliğini bozmak için gerçekleştirilen bir eylem olma
özelliğine dönüşmüştür.

Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 15 Temmuz - 10 Kasım
TARİHLERİ ARASINDA 18 bombalama olayı yaşandığı, ilk günlerden itibaren
medyanın da yansıttığı gibi gittikçe tırmanan olayların yörede büyük huzursuzluğa,
halk üzerinde endişe ve korkuya yol açtığı, kamuoyu vicdanını rahatsız ettiği
anlaşılmıştır.

Yukarıda da açıkladığımız üzere şüpheliler Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in
savunmalarının kabul edilmesi halinde söz konusu bombalama olayını terör örgütü PKK
gerçekleştirdiği varsayımından hareket ettiğimizde; terör örgütünün aynı tipte Alman yapımı dört
adet el bombasını temin ettikten sonra iki tanesini kitapevi'ne attırması gerektiği, diğer iki
tanesini de Jandarma'ya ait aracın ilçeye geleceğini, araçta MKE yapımı el bombası
bulunabileceğini varsayarak bunları değiştirmek amacıyla muhafaza etmesi gerekeceği ve
patlamanın gerçekleşmesine müteakip şüpheli Ali KAYA'nın savunduğu şekilde MKE yapımı el
bombalarının araç içerisinden karmaşa ve karışıklık ortamında terör örgütü mensupları veya
yandaşlarınca değiştirmeleri gerekeceği, bu varsayımın ise dosyadaki delil kapsamına göre
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı,

Böylece yapılan soruşturma sonunda toplanan delillerden yukarıda açık kimlik
bilgileri yazılı şüphelilerin üzerlerine atılı suçlan işledikleri anlaşılmakla;

Şüphelilerin yargılamalarının CMK.nun 250. ve devamı maddeleri gereğince
mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince
CEZALANDIRILMALARINA...

Karar verilmesinin kamu adına talep ve iddia" olunduğu görülmüştür.

XI- MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNİN ŞEMDİNLİ'DE 09.11.2005 GÜNÜ
MEYDANA GELEN OLAYI DEĞERLENDİRMESİ

A- OLAYLA İLGİLİ İNCELEME VE TESPİTLERİ

Mülkiye Müfettişliği'nin 27.02.2005 tarih ve 82/8 sayılı "Araştırma Raporu"nda
09.11.2005 günü Şemdinli İlçesinde Umut Kitapevinde meydana gelen patlama ile ilgili
olarak şu tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir;

"B. ŞEMDİNLİ'DE 9 KASIM 2005 GÜNÜ MEYDANA GELEN PATLAMA VE
BUNA BAĞLI OLARAK YAŞANAN OLAYLAR:

1-ALİ KAYA, ÖZCAN İLDENİZ, VEYSEL ATEŞ, SEFERİ YILMAZ'A
İLİŞKİN BİLGİLER:

Ali KAYA'nın; 01.07.1968 Bitlis/Mutki doğumlu olduğu, Hakkari il merkezinde
ikamet ettiği, kendi ifadesiyle "Mahmut" aşiretine mensup olduğu, 16 yıldır Astsubay olarak
Jandarma Teşkilatında çalıştığı, Hakkari İline gelmeden önce 1995-2001 tarihleri arasında
Diyarbakır ilinde İl Jandarma Komutanlığı enirinde istihbarat ve sorgulama biriminde görev
yaptığı, 2004 yılı temmuz ayından itibaren Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürlüğü emrinde görev yaptığı,

Özcan İLDENİZ'in; 19.04.1970 Balıkesir/Sındırgı nüfusuna kayıtlı olduğu, Hakkari
il merkezinde ikamet ettiği, kendi ifadesiyle 15 yıldan beri Astsubay olarak Jandarma
Teşkilatında çalıştığı, Hakkari İlindeki görevine 16.07.2004 tarihinde başladığı, halen
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde Şemdinli ilçesi
istihbarat sorumlusu olarak görev yaptığı,

Veysel ATEŞ'üı; 27.03.1972 Hakkari/Çukurca Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı
olduğu, Hakkari il merkezinde ikamet ettiği, kendi ifadesiyle; 1988 yılında PKK terör
örgütüne katıldığı, Hakkari, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Beytüşşebap bölgesinde
örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, Bekaa vadisinde 1990 yılını 1991 yılına bağlayan kış
aylarında örgütsel eğitim aldığı, bu sürede roket atar kullanımını öğrendiği, ne Bekaa'da nede
örgütsel faaliyetlerde bulunduğu dönemde bir bomba eğitimi almadığı, 27.07.1991 tarihine
kadar örgütsel faaliyete devam ettiği, bu tarihte daha sonra eşi olan Zeliha, Sefer BİLDİK,
Zeynep BİLDİK ile birlikte dört kişi olarak örgütten kaçarak Dohok'a geçtikleri ve burada
Barzani kuvvetleriyle birlikte olduktan, bu dönemde PKK terör örgütünün iki kardeşini
öldürdüğü, bu nedenle 29.04.1997 tarihinde Habur'dan Türkiye'ye giriş yaparak üç çocuğu ve
eşi ile birlikte güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu, yargılama sonucunda 6 yıl ceza aldığı,
İnfazdan yararlanarak 4,5 yıl ceza evinde yatarak tahliye olduğu, bu sürede Diyarbakır, Van,
Erciş, Bitlis, Hakkari, Şemdinli, Hakkari ve Çukurca cezaevlerinde değişik sürelerle kaldığı,
pişmanlık yasasından yararlandığı, Diyarbakır cezaevinde bulunduğu sürede iki kez toplam üç
aya yakın bir süre ile Hakkari, Çukurca, Şemdinli kırsalında güvenlik kuvvetlerince yürütülen
operasyonel faaliyetlere iştirak ettiği, operasyonel faaliyetler için ilgili Jandarma
Komutanlığının izinleri aldığı, bu sürede Astsubay Ali KAYA ile ortak bir operasyonel yada
başka bir faaliyet içinde olmadığı, cezaevinden 05.11.2001 tarihinde tahliye olduğu, hemen
askere sevk edildiği, acemi birliğinin Manisa Kırkağaç'taki Jandarma Eğitim Alayı olduğu,
buradan Mardin Dargeçit İlçesi Üçe Jandarma Komutanlığına tertip edildiği, askerlik
süresince örgüt ile hiç sıcak temas yaşamadığı, Askerlik dönüşü öncelikle İçişleri
Bakanlığına iş müracaatı yapmak için Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğüne zaman zaman gittiği, burada bazı Emniyet görevlileri ile tanıştığı, ancak resmi
haber elemanı olarak Emniyet Teşkilatında çalışmadığı, ancak Hakkari'de Devlet'in haberi
olması gerektiğine inandığı durumları Emniyet yetkililerine sorumlu bir vatandaş olarak
ilettiği, asıl resmi olarak çalıştığı ve haber elemanı olarak vazife yaptığı birimin Jandarma
olduğu,

Şemdinli C.Başsavcıhğı kayıtlarına göre; Veysel ATEŞ'in Devletin hakimiyeti
altındaki topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak
suçundan 27.08.2000 tarihinde naklen Şemdinli Cezaevine hükümlü sıfatıyla geldiği,
17.11.2000 tarihine kadar cezaevinde kaldığı, bu tarihte Hakkari Kapalı Cezaevine
nakledildiği, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre; Veysel ATEŞ'in, 2003
yılından itibaren Hakkari İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından
"Görüşülen şahıs" konumu ile istihbari çalışmalarda bulunduğu, 2001 yılında çıkarılan
JGY:37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü
Yönergesi esaslarına göre 03.08.2004 tarihinde Haber Elemanı olarak kayıtlara alındığı,

Seferi YILMAZ'ın; 08.03.1962 doğumlu olduğu, Hakkari/Şemdinli/Umurlu Köyü
nüfûsuna kayıtlı olduğu, bekar olduğu, Şemdinli ilçe merkezinde ikamet ettiği, kendi
ifadesiyle; Şemdinli ilçesi Özipek Pasajında umut Kitabevini işlettiği, bekar olduğu ve ölen
ağabeyinin eşi ve çocukları ile aynı evde yaşadığı,

İl Jandarma Komutanlığınca verilen bilgilere göre; 15 Ağustos 1984 yılında PKK terör
örgütünce Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda klavuzluk yaptığı,
bu suçtan dolayı 1985-2000 yıllan arasında Diyarbakır, Eskişehir, Aydın, İzmir-Buca ve
Istanbul-Bayrampaşa cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak kaldığı, cezaevinden tahliye
olduktan sonra yapılan istihbari çalışmalarda; PKK terör örgütünün Şemdinli ilçesi kırsalında
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faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, bu örgüt mensuplarına malzeme temin
ettiği, yardım ve yataklık yaptığı, eylem yapılacak yerlerle ilgili bilgiler verdiği, bölgede
bulunan örgüt mensuplarının ailelerine yardımcı olduğu, DEHAP ile ilgili bütün faaliyetlerde
ön planda olduğu, yeni kurulan Demokratik Toplum Hareketinin Şemdinli'deki kurucu
üyeleri arasında yer aldığı, örgüt içerisinde Hacı (K) olarak tanındığı, Şemdinli'deki son
dönemde meydana gelen bazı bombalama olaylarına karıştığı şeklinde teknik takip ve
istihbarat bilgileri bulunduğu,

Özetlemek gerekirse: raporun bundan sonraki bölümlerinde de adları sıkça geçecek
olan bu kişilerden Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan astsubaylar oldukları, Veysel ATEŞ'in
kendiliğinden teslim olduktan sonra PKK terör örgütü üyesi olmak ve silahlı eylemlere
katılmaktan mahkum olduğu, cezasını çektikten sonra vatandaş olarak yaşamını sürdürdüğü,
aym zamanda haber elemanı olarak jandarmaya çalıştığı, Seferi YILMAZ'ın örgüte yardım ve
yataklık yapmak suçlarından mahkum olduğu, yaklaşık İS yıl cezaevinde kalıp çıktıktan sonra
Şemdinli ilçe merkezine ikamet ettiği ve kitabevi işlettiği, HADEP ve şu anda da DTP
çalışmalarına aktif olarak katıldığı, hakkında örgütün dağ kadrosuyla irtibatlı olduğu şeklinde
bilgiler bulunduğu ve yapılan teknik takip sonucu bu irtibatla ilgili bazı somut delillere
ulaşıldığı, Şemdinli olaylarının yaşandığı günlerde de bu takibin devam etmekte olduğu,

Anlaşılmaktadır.

2. UMUT KİTABEVİNDEKİ PATLAMA ANINA İLİŞKİN BEYANLAR:

El bombalarının patlamasıyla ilgili olarak birinci derecede görgü tanıkları kuşkusuz ki
o sırada Umut Kitabevinde bulunduklarını beyan eden kitabevi sahibi Seferi YILMAZ ve
yaralanan Metin KORKMAZ'dır. (Üçüncü şahıs Mehmet Zahir KORKMAZ ise hayatını
kaybetmiştir.) Patlama anına ilişkin olarak hayatta kalan bu iki kişiden;

Kitabevi sahibi ve olaydan yara almadan kurtulan Seferi YILMAZ
Müfettişliğimize verdiği ifadesinde; "...Dükkanım pasaj içerisinde sağdan 5 inci iş yeridir.
Pasajın girişinden itibaren benim dükkanıma olan mesafe yaklaşık 20 metredir. Dükkanım
arası kontra plak ile bölünmüş iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kitapların yer
aldığı raflar mevcuttur. Kapı gibi kullanılmakta olan bir perdenin arkasında ise mutfak
dolabı, masa ve bir çekyatın bulunduğu ikinci bölüm yer almaktadır. ...Öğle yemeği için iki
tane misafirim mevcuttu. Bunlar Metin KORKMAZ ile Mehmet Zahir KORKMAZ dır. ...Metin
KORKMAZ m aynı pasaj da işyeri bulunmaktadır. Öğle yemeği için salçalı yumurta
hazırlıyorduk. Yemeği Mehmet Zahir pişiriyordu. Ben başka arkadaşları yemeğe davet etmek
amacı ile perdeye elimi uzattığımda bir cam kırığı sesi işittim. Perdeyi açtığımda yerde kendi
etrafında dönmekte olan bir el bombası gördüm. O anda bombanın cinsinin ne olduğunu
anlayacak teknik bilgim olmadığı için yüksek sesle "bomba attilar" diyerek bağırdım ve
dükkanı hızla terk ettim. Henüz dükkanın dışına çıkmışken yaklaşık 3-4 metre önümde
kahverenkli montlu orta boylu bir şahısın kaçmakta olduğunu gördüm. O anda "bombayı
atan bu şahıstır, yakalayın'' diyerek bağırdım. Hemen ardından bomba patladı... "

Seferi YILMAZ Şemdinli CSavcıhğında verdiği ifadesinde de; " ...yemek pişme
aşamasında idi yemek pişerken dükkanın arka bölümünden çıkıp kitabevinin ön bölümüne
geldiğimde kırılan bir cam sesi duydum, dikkatli baktığımda kırılan camın kendi kitabevimin
camı olduğunu gördüm, o anda önümde kitabevinin ortasında yuvarlanan bir el bombası
gördüm aniden kendimi dışarı attım süratle dükkanımın önündeki merdivenlerden inip
eğilerek kaçtığım sırada kitabevimin içine atılan el bombası büyük bir gürültü ile patladı,
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fatabevimin camlan dışarı saçıldı, bomba daha patlamadan bir kişinin pasajın sonuna doğru
kaçtığını gördüm..."

demektedir,

Olay sırasında yaralanan Metin KORKMAZ Müfettişliğimize verdiği ifadesinde;
"...Öğle yemeği hazırladık. Yemeğimiz salçalı yumurta idi. Yemeği pişirdikten sonra yemek
için bu amaçla kullanılan masanın üzerine bıraktık. Ben kanepeye oturdum. Zahir ile Seferi
de hemen karşıma plastik arkalıklı sandalyelere oturdular. Burada oda planını daha anlaşılır
olsun diye anlatmak istiyorum. Kitapevi iki bölümden oluşuyor. Birincisi kitapların
bulunduğu bölüm diğeri kontraplak ile ayrılmış mutfak ve yemek yenilen yer diye
nitelendirilebileceğimiz bölüm. Birinci bölümde raflar ve raflarda kitaplar var. İkinci bölüme
girişe göre sağ tarafta perde ile ayrılmış bir kapıdan giriyoruz. Hemen sağımızda çay
pişirmek için ocak var. Tam karşıda yemek hazırlamak için tüp vesairenin olduğu bir bölüm
var. Hemen onun yanında arada küçük bir mesafe olmak ile birlikte eski bir büro masası var.
Arka girişe sol karşıda kontraplağa dayalı vaziyette ve masaya doğru yaklaşan bir
konuşlanma ile kanepe bulunmaktadır. Kanepeye paralel olarak 40 cm genişliğinde ve
kanepe uzunluğunda bir yemek masası 3 tane sandalye var. Yemeğe henüz başlamıştık la
büyük bir cam kırılması sesi duyduk Önce Seferi hemen ardından Mehmet Zahir ne olup
bittiğine bakmak üzere kapıya yöneldiler. Seferi bomba attılar diye bağırdı. 1 saniye kadar
sonra ilk patlama oldu. Bu patlama kitapevi birinci bölümünde oldu. Mehmet Zahir de hemen
Seferi nin arkasından koşmuştu. İlk patlamadan sonra ben bir daha onları görmedim. Çünkü
oda bir anda karardı. Hemen akabinde ben kafamı yukarıda sözünü ettiğim büro masasının
arkasına gizlemeye çalıştım. Bu arada kendi ekseni etrafında dönen bir başka el bombasını
fark ettim. Fark etmem ile birlikte bomba patladı. Bu patlama ise kitapevi mutfak bölümünde
oldu. Her iki patlama sesi arasında herhangi bir fark bulunmuyordu. Zaten 1-2 saniyelik bir
ara ile patladılar. Arka bölüm bir anda dağıldı. Üzerime malzemeler geldi. Ben bir dakika
bekledikten sonra çok iyi tanıdığım dükkandan karanlığa rağmen kapıya doğru yerde
sürüklenerek gittim. Kapıya geldiğimde Kürtçe olarak "yaralıyım beni kurtarın" diye
seslendim. Sürünürken Mehmet Zahir'in içeride olduğunu ilişkin bir tespitin veya işittiğim bir
ses olmamıştır..."

Metin KORKMAZ Şemdinli CSavcdığmda verdiği ifadesinde de; "...Yemek
pişmişti. Yemeği masanın üzerine koymuştuk. Seferi Yılmaz 'm kitabevinin arkasında bulunan
aynı lütabevinin içerisinde kitapların bulunduğu bölümle kitap rafları kontra plakla ayrılmış
mutfak bölümünün ortasında bir masa vardı. Ben masanın arkaşındaydım. Mehmet Zahir
Korkmaz ve Seferi Yılmaz masanın kapıya yakın tarafindaydı. İkisi de masada yan yana
oturmuşlardı. Sonra birden kitabevinin camının kırıldığını duyduk. Kınlan camlar da yere
düşünce bir gürültü oldu. Seferi Yılmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz ayağa kalktılar. Seferi
Yılmaz daha önce kapıya doğru hareket etti. Ardından Mehmet Zahir kitabevinin giriş
kapısına yöneldi. Seferi Yılmaz bomba var diye bağırdı. Benim kaçma imkanım yoktu.
Önümde masa vardı. Zaman yoktu. Bu nedenle kendimi yere attım. İlk önce Seferi Yılmaz
dükkandan dışarı çıktı. Mehmet Zahir Korkmaz kitabevinden çıkmak üzere iken birinci el
bombası patladı. Ben birinci bombanın patladığını duydum. Ardından ikinci el bombası bana
1,5-2 mt uzaklıkta alev almış şekilde döndüğünü gördüm. Ben başımı korumak için masanın
arkasına köşeye soktum. Amacım başımı ve vücudumun yukarısını korumaktı. Bomba da
patlayınca ben kalçamdan ve bacağımdan yaralandım. Birinci patlayan bomba benden 4 mt
kadar uzaklıktaydı. İkinci bomba bana daha yakındı. Ben el bombası atan kişiyi görmedim... "

Demek suretiyle olay anını anlatmaktadırlar.
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Patlama sonrası olay yerinde tespit yapan Bomba Uzmanı Polis Memuru Ahmet
GÜVEN Müfettişliğimize verdiği teknik bilgide; "...09.11.2005 tarihinde Şemdinli Umut
Kitab evinde patlayan iki adet el bombasının maşası tarafımızdan bulunmuştur. ...iki el
bombasının aynı anda atılıp atılamayacağı yada farklı zamanlarda atılan el bombalarının
aynı anda ve tek patlama sesi üretip üretmeyeceği hususu ise net cevaplanabilecek bir soru
değildir. İnsanların el bombası kullanmaktaki sıklığı ve kabiliyeti farklı olmakla birlikte
normal şartlarda iki el bombasının bir kişi tarafından aynı anda hedefe atılması sık rastlanır
bir durum olarak gözükmemektedir. Bunun imkansız olduğunu söylemekte güçtür. Farklı
zamanlarda ve birbiri peşi sıra pimi çekilen ila el bombasının aynı anda tek ses verecek
biçimde patlatılması mümkündür. Yalnız bu bombayı kullananın kontrol edebileceği bir
durum değildir. Tamamen bomba düzeneğinin kendi iç çalışma prensipleriyle ilgilidir. Aynı
fabrika ürünü olsa bile pimi çekilen bombaların patlama süreleri bir iki saniye farklılık arz
edebilmektedir. Kaldı H çok kısa aralıklarla kapalı yerde patlayan bombaların tek ses
üretmesi de mümkündür. " Demek suretiyle konuya açıklık getirmiştir.

Bu beyanlar ışığında konuyu değerlendirdiğimizde:

Pasajın ana giriş kapısı ile kitabevinin kapısı arasındaki mesafenin yaklaşık 20 metre
olduğu, kitabevinin yaklaşık 4X5 ebadında bir iş yeri olduğu, hemen orta yerinden
kontraplak malzeme ile iki bölüme ayrıldığı, iki bölümü ayıran geçiş yerinde bir perde
bulunduğu, ön bölümde kitap rafları, arka bölümde yemek masası, ocak ve kanepe bulunduğu,
anlaşıldığı kadarıyla bu işyerinin ticari bir gayeden çok, muhtemelen sohbetlerin yapıldığı bir
buluşma yeri niteliğinde olduğu,

Patlamanın meydana geldiği pasajda o anda yalnızca giriş kısmındaki kırtasiye ile
patlama sırasında yaralanan şahsın aynı pasajdaki ayakkabı dükkanının açık olduğu, patlama
olduğunda kitapevinin arka bölümünde üç kişinin bulunduğu, bunlardan birinin patlama
neticesi hayatım kaybettiği, birisinin vücudunun arka bölümlerinde çok sayıda şarapnel
parçasıyla yaralandığı, üçüncü şahıs olan kitapevi sahibi Seferi YILMAZ'ın olaydan yara
almadan kurtulduğu, olayın patlama anına ilişkin görgü tanığı bulunmadığı, bir başka deyişle
kitabevine iki adet el bombasını atan şahıs veya şahıslan bombayı atarken gören hiç
kimsenin olmadığı,

Bomba patlamadan önce kitabevindekilerin hangi konumda olduğuna ilişkin farklı iki
beyan bulunduğu, bunlardan Seferi YILMAZ'a göre, iki bölümlü dükkanın arka bölümünde
yemek hazırlığının devam ettiği sırada, hazırladıkları yemeğe davet etmek üzere yeni kişileri
çağırmak amacıyla iki bölmeyi ayıran perde kapıyı açtığı sırada cam kırılma sesi duyarak
baktığında kendi etrafında dönen bombayı gördüğünü, Metin Korkmaz'a göre ise; yemeği
pişirdikten sonra yemek için bu amaçla kullanılan masanın üzerine bıraktıklarını, kendisinin
kanepeye oturduğunu (kanepe perde kapıya en uzak nokta), olayda ölen Zahir Korkmaz ile
hiç yara almadan kurtulan Seferi Yılmaz'ın masanın kendisine göre karşısına plastik arkalıklı
sandalyelere oturduklarım, yemeğe başlar başlamaz büyük bir cam kırılması sesi
duyduklarını, önce Seferi hemen ardından Mehmet Zahir'in ne olup bittiğine bakmak üzere
kapıya yöneldiklerini, Seferi'nin bomba attılar diye bağırdığım, 1 saniye kadar sonra ilk
patlama olduğunu, ilk patlamanın dükkânın kitaplann olduğu bölümde gerçekleştiğini, hemen
akabinde kafasmı odadaki büro masasının arkasına gizlemeye çalıştığım, bu arada kendi
ekseni etrafında dönen bir başka el bombasını fark ettiğini ifade ettiği, anlatımlardaki bu
farklılığın dikkate değer görüldüğü,

Aynca mantıki olarak da; Bombayı atan şahsın işyerinin kapısı açık dururken, kısmen
de kırılmama ve görülme riskini göze alarak bombalardan en az birini camı kırmak suretiyle
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neden atmayı tercih ettiği.?, Perdeyi açmak üzere iken cam sesini duyan Seferi Yılmaz'ın
şayet bu ses ilk el bombasına ait ise niçin ikinci bombayı atmakta olan şahsı bu eylemi
sırasında göremediği.? (ilk bombanın ön bölümde patladığı, bilahare arka bölümdeki
bombanın patladığı yolundaki ifade nedeniyle), Camdan atılan ikinci bomba ise ve bu bomba
dükkanın ön bölümünde kalmışsa, arka bölüme kadar geçen daha önceki bombayı neden fark
edemediği.? (İfadelere göre bu seçenekte kan izlerinin arka bölümde yoğunlaşması gerekirdi,
ancak ön bölümde kan izlerinin yoğunlaştığı), Seferi Yılmaz ile Mehmet Zahir Korkmaz arka
arkaya kapıya doğru yöneldiklerine ve iki bombanın patlaması arasında 1-2 saniyelik bir fark
olduğuna göre, patlamalar sonunda Mehmet Zahir Korkmaz 'm ölmesi, Seferi Yılmaz'ın ise
yara dahi almadan kurtulmasının nasıl mümkün olduğu.? konularının izahının yapılmasında
zorluklarla karşılaşıldığı, bazı belirsizliklerin halen devam ettiği,

Anlaşılmaktadır.

3. PATLAMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ KİTABEVİNDEKİ OLAY YERİ
TESPİTLERİ:

09 Kasım 2005 günü Şemdinli ilçesi cumhuriyet caddesi Özipek Pasajındaki Umut
Kitabevine saat 12:00 civarında iki adet el bombası atıldığı, bu sırada kitabevinde bulunan
Mehmet Zahir KORKMAZ isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği, yine
kitabevinde bulunan Metin KORKMAZ isimli vatandaşın da patlamadan bir süre sonra yaralı
olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, kitabevi sahibi Seferi YILMAZ'ın olaydan yara
almadan kurtulduğu,

Patlamanın ertesi günü olan 10.11.2005 tarihinde saat 08:00'de Şemdinli Cumhuriyet
Savcısı Harun AYIK nezaretinde yapılan keşifte:

Patlamanın olduğu işyerinin pasaj içerisine girildiğinde giriş istikametine göre sağ
tarafta kalan 5.dükkan olduğu ve işhanının giriş kapısı ile umut kitapevi arasındaki mesafenin
19 mt 40 cm olduğu, kitabevinin işhanı koridoruna bakan ön cephesinin dört bölmeli, yerden
yüksekliğinin 65 cm olan demir doğramadan yapılmış olduğu, iş yerinin camlarının tamamen
kırılmış olduğu, iş yeri giriş kapışırım açık durumda olduğu ve içeride patlamadan dolayı
tamamen dağılmış, hasar görmüş kitaplarının bulunduğu, iş yeri içerisinin iki bölmeden
meydana geldiği, arka tarafta kalan bölmenin zemin kısmında beton üzerinde kan
birikintilerinin bulunduğu, arka tarafta kalan bölmenin dağınık durumda olduğu, arka ve ön
kısımda kalan duvarlarda ve tavanda patlamadan dolayı delik izlerinin bulunduğu,

İş yeri giriş kapısına 180 cm, giriş istikametine göre sağ tarafta kalan duvara 140 cm
mesafede bir adet 17 cm çapında 8 cm derinliğinde patlama çukurunun oluştuğu ve bu çukura
1 nolu delil numarası verildiği, içerisinde ve çevresinde küçük metal parçalarının bulunduğu,
giriş kapısına 4 metre mesafede, girişe göre yine sağ tarafta kalan duvara 80 cm mesafede 17
cm çapında 6 cm derinliğinde içi kan dolmuş durumda-bir patlama merkezinin daha oluştuğu
buraya da 2 nolu delil numarası verildiği,

İş yeri giriş kapı dış kısmında kalan giriş kapışma 55 cm mesafede 2 .kata çıkılan
merdiven basamaklarının başlangıcına 200 cm mesafede üzerinde HGR Z DM 72 LOS FMP-
133 ibaresi bulunan yeşil renkli metal el bombası maşası olduğu tahmin edilen parçanın
bulunduğu ve bu parçaya da 3 nolu delil numarası verildiği, olay yerinin güvenli olmaması
sebebi ile olay yerinde zeminde bulunan toprak kağıt ve cam artıklarının süpürge yardımı ile
süpürülüp, artıkların bir torba içerisine doldurularak Şemdinli Üçe Emniyet Müdürlüğüne
götürüldüğü ve burada yapılan ayrıntılı, incelemede HGR Z DM72 LOS FMP-133 ibaresi
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bulunan yeşil renkli metal el bombası maşası olduğu tahmin edilen bir parçanın daha
bulunduğu ve bu parçaya da 4 nolu delil numarası verildiği, olay mahallinde başkaca bir
delile rastlanmadığı,

Şeklinde zabıt tutulmuştur.

Bu tespitlerden Umut Kitabevine iki adet el bombası atıldığına hükmedildiği, ancak
patlama sesini duyduğunu ifade eden tüm tanıkların (olayda yaralanan Metin KORKMAZ
hariç) sadece bir patlama sesi duyduklarını beyan ettikleri, buradan da ya iki el bombasının da
aynı anda patladığı, yada çok yakın zaman aralıkları ile patladığı ve tek sese yakın bir ses
çıkmış olabileceği sonucunun ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.

4. BOMBALARI ATTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYE İLİŞKİN BEYANLAR:

Konuyla ilgili olarak kitabevi sahibi Seferi Yılmaz Müfettişiiğimizce alman
beyanında; "...yüksek sesle "bomba attılar" diyerek bağırdım ve dükkanı hızla terk ettim.
Henüz dükkanın dışına çıkmışken yaklaşık 3-4 metre önümde kahverenkli monilu orta boylu
bir şahısın kaçmakta olduğunu gördüm. O anda "bombayı atan bu şahıstır, yakalayın"
diyerek bağırdım..." demiş,

Şemdinli CSavcüığmda verdiği ifadesinde de; "...kendimi dışarı attım süratle
dükkanımın önündeki merdivenlerden inip eğilerek kaçtığım sırada kitabe\>imin içine atılan el
bombası büyük bir gürültü ile patladı, kitabevimin camlan dışarı saçıldı, bomba daha
patlamadan bir kişinin pasajın sonuna doğru kaçtığını gördüm, kendisini kovaladım bombayı
atan bu yakalayın diye bağırdım... "Demiştir.

Seferi Yılmaz'ın bu açıklamalarından, kitabevine el bombası atıldığı esnada kimin
attığına ilişkin herhangi bir görgü tanığı bulunmamakla birlikte, henüz patlamamış olan
bombadan kaçmak üzere kitabevinden pasaja çıkan Seferi Yılmaz'ın pasajda kaçmakta olan
kahverengi montlu bir kişiyi gördüğü, bombayı bu kişinin attığına karar vererek sözkonusu
kişiyi kovaladığı ve çevrede bulunan başka kişilere de kovaladığı kişinin yakalanması için
çağrıda bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kaçtığı iddia edilen kişinin pasaj çıkısı ile bindiği iddia edilen araç arasındaki sûrede
yaşanan olaylarla ilgili olarak Müfettisligjmizce bilgisine başvurulan kişilerden;

Esnaf Bedri Yalçın; "...Saat: 12.00 civarında pasajın içerisinden bir patlama sesi
duydum. Bu sırada kahverenkli montlu bir kişinin elleriyle kulaklarını kapatmış şekilde
koşarak pasajdan ayrıldığım, arkasından da Seferi YILMAZ in koştuğunu gördüm. Seferi
YILMAZ ile önünden kaçan diğer kişinin arasındaki mesafe 10 metre civarında idi. Seferi
YILMAZ koşarken "bomba attılar, bomba atan kaçıyor, yakalayın " diye bağırdığını duydum.
Ben kaçan kişinin peşinden koşmadım. Ancak 1-2 dakika bekledikten sonra pasaja doğru
yöneldim..."

Halktan Kadir Özcaner; "...Sanırım saat: 12.00 gibi idi. Sanırım 15 dakikadır
burada bekliyordum. Bu sırada patlama meydana geldi. Patlamanın tam saatini bilemiyorum.
Patlamanın tam olarak nerede olduğunu da ilk önce anlayamadım. Patlamadan hemen sonra
Erbaş Kuyumculuğun önünde elindeki cep telefon ile konuşan ve hızlı hızlı yürüyen açık
kahverenkli montlu şahsı gördüm. Bu şahsın Helen arkasında Türkçe ve Kürtçe "sen kimsin,
bombayı niye attın " diye seslenen bir ses duydum. Bize biraz daha yaklaştıklarında bu kişinin
Fahrettin YILMAZ olduğunu gördüm. Bu arada bende onlara doğru yürümeye başladım.
Fahrettin YILMAZ sürekli şahsa "sen kimsin, kimliğini ver" şeklinde sorularına Türkçe ve
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Kürtçe devam ediyordu. Bu şekilde yolda beklemekte olan beyaz Avrupa Reno arabanın
yanına hep beraber geldik..."

Esnaf Mehmet Reşit KAYA; "Ben Cumhuriyet Caddesi üzerinde Özkayalar Halk
Kırtasiyenin sahibiyim. 9 kasım günü saat: 11.30-12.00 sıralarında bir patlama sesi duydum.
Dışarı çıktım. İnsanlar bomba patladığım söylüyorlardı. Herkes pasaja doğru koştuğu için
bende oraya doğru koşmaya başladım. Benim işyerim ile pasajın arası yaklaşık 100 metre
mesafededir. Bu arada bir grup vatandaşın bana doğru geldiğini gördüm. Onların önünde de
bir şahıs koşuyordu. Bu şahısın elinde cep telefonu vardı ve konuşuyordu. Arada birde
arkasına bakıyordu. Benim yanımdan geçti. Arkadan onu kovalayanlar "bombayı atan budur,
yakalayın " diye orta boylu, mavi gözlü, kirli sakallı, kahverengi renkli montlu şahsı işaret
ediyorlardı. Bende geri döndüm ve o şahsın peşinden gittim. Kaçak şahıs ileride bekleyen
beyaz renkli reno 19 marka aracın arkasına oturdu..."

Esnaf Metin EROĞUZ; "Ben bombalama olayının olduğu pasajın karşısında Ziraat
Bankasına doğru 50-60 metre uzaklıktaki Bizim Marketin sahibiyim. 9 kasım günü marketin
önünde bulunduğum sırada saatini hatırlamıyorum ama öğle vakti. Bir kez bomba sesi
duydum. Bombanın tam olarak nerede patladığını ilk anda anlayamadım ancak pasaj
istikametine doğru baktığımda patlamanın orada olduğunu anladım. Birkaç saniye içerisinde
pasajdan veya kendi dükkanından olabilir koşarak çıkan kuyumcu Muharrem ALKAN ı
gördüm. Bu sırada birkaç kişinin daha pasajdan çıktığını gördüm. Bir süre sonra da tekrar
insanların pasaja yöneldiğini gördüm. Bende pasaja doğru yürümeye başladım. Bu arada
pasaja henüz varmamıştım ki birkaç kişinin "yakalayın, bomba atan budur"şeklinde seslerini
duydum. Bana doğru işaret ediyorlardı. Bu aşamada Royan kuyumcunun önünde telefonla
konuşan hızla yürüyen telaşlı bir şahsı gördüm. Üzerinde açık kahverengi renkli mont vardı.
Bu kişi ile arakasından gelen bağıran takip eden grup arasında yaklaşık 30 metrelik bir
mesafe vardı. Aslında bu grup bu şahsı takip etmiyordu. Sadece yakalanması için
bağırıyorlardı. Bu şahıs etrafına bakarak ve hızla yürürken ileride Gökalp marketin
karşısında orta kısımda başka bir şahısla göz göze geldi ve çok kısa bir süre konuştular ve
birlikte ileride İren Ticaretin önünde duran araca doğru hızla yanaşıp bindiler. Kahverenkli
mont giyen şahıs aracın arkasına bindi. Diğeri ise şoför mahalline bindi... "

Esnaf Naif ERLER; "Ben Özipek pasajı girişinde Suvaroğlu kırtasiyenin
sahibiyim...Ben patlamanın olduğu yaklaşık saat: 12.00 civarında daha önceden
Öğretmenlerin bıraktığı yıllık plan örneklerinin fotokopilerini çekiyordum. O anda dükkanda
benden başka bir iki müşteri de bulunuyordu. Ancak bu kişilerin kim olduğunu
hatırlamıyorum. Patlama sesini duyar duymaz kendimi yere attım ve eğilmek suretiyle hemen
dükkanın dışına çıktım. Zira camlar patlamanın şiddeti ile kınlıyordu. Dışarıya çıktığımda
henüz pasajı terk etmekte olan Umut kırtasiye sahibi Seferi YILMAZ ı gördüm. Kendisi yüksek
sesle "bombayı atan bu, yakalayın" diye bağırıyordu. Ben o anın şaşkınlığı ile "ne oluyor
yahu" diye hayretimi ifade ettim... Bu olay sırasında Seferi YILMAZ in yakalayın diye
seslendiği şahsı hiç görmedim..."

Avukat Sedat TÖRE; "...9 Kasım günü meydana gelen patlama sırasında ben eski
bürom tamamen kullanılamaz duruma geldiği için meslektaşım olan Avukat Mehmet
EKİCİ'nin bürosunda bulunuyordum. İçeride iken bir patlama sesi duydum. Balkona çıkarak
ne olup bittiğini öğrenmek istedim. Gördüğüm manzara halkın bir kısmının patlamanın
meydana geldiği özipek pasajına doğru meraklı bir şekilde koştuğunu bir kısmının ise bir
şeyin peşinden bulunduğum yere doğru koşarak ve kalabalıklaşarak geldiğini gördüm. Bu
kalabalık daha sonra kaldırıma doğru park etmiş beyaz Reno 19 Model bir arabanın etrafını
kuşattığım gördüm..."
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Esnaf Zeydan ÖZEL; "...Bir süre sonra pasajdan tek el bomba sesi geldi. O
civardaki kalabalık pasaja doğru yönlenirken kahverenkli montlu şahıs pasajdan çıktı. Birkaç
adım attıktan sonra cep telefonuna elini atıp birilerini aradı. Benim dikkatim daha evvelce
birlikte olduğu araçtaki şahıslara yöneldi. Bu arada top sakallı olan şahıs da telefonunu
kulağına götürmüştü. Tahmin ediyorum ki bu iki şahıs arasında bir telefon görüşmesi oldu.
Kahverengi renkli montlu şahıs hızlı olmayan adımlarla araca doğru yaklaştı, arabanın
içerisine girdi. Ben bu şahıs yolda araca doğru ilerlerken bir yandan kalabalığa "bombayı
atan bu şahıstır" dedim. Öte yandan da şahsın yanına gelerek "bombayı sen attın" dedim... "

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Bu arada Başkomiserimiz "halk
birini kovalıyor" dedi. Fırının önünde reno 19 Marka bir araç duruyordu. Yaklaşık 15 kişilik
bir grupta aracın başına toplanmış aracı tekmeliyordu. Aracın başına gittik... "

Başkomiser Ömer Oktay GÜMÜŞ; "...Saat: 12.00 civarlarında çarşı yönünden bir
patlama sesi geldi. Hemen Emniyet Müdürümüz ile birlikte patlama sesi geldiği yere yaya
olarak intikal ettik. Bizim gittiğimizde orada Terörle Mücadele ve Trafik biriminden bazı
arkadaşların orada bulunduğunu hayal mayal hatırlıyorum. Patlama sonucunda oraya
akmakta olan kalabalığın bomba yada bombayı atanlar gibi beyanları bizi ister istemez
kalabalığın gittiği noktaya sevk etti. Olay yerine varmamız 3-5 dakika ancak almıştır.
Gördüğümüz manzara vatandaşlar aracın içinde bulunan bir şahsa çeşitli taşlarla, sopalarla,
tekmelerle saldırıda bulunan ve hatta linç aşamasına gelmiş bir fiili durumdu..."

Polis Memuru Erkan ÖKÇÜN; "...Öncelikle patlamanın olduğu pasaja geldik
Kendi güvenliğimizi aldıktan sonra Emniyet Müdürümüz geldi. Pasaja girdi. O esnada 40-50
kişilik bir grubun "bombacı burada, yakalayın" biçimindeki seslerini duydum. Ancak benim
caddeye çıktığımda kaçan birini ya da onu kovalayan birin görmemiştim. Kalabalığın olduğu
yöne doğru gittik. Gördüğümüz manzara bir beyaz renk Reno 19 aracın içinde arka koltukta
oturan bir şahıs ve bu şahsa yönelik taşlı sopalı saldırılardı..."

Polis Memuru Fikri ERİŞ; "...Biz Emniyet Müdürümüz ile birlikte olay mahalline
gittiğimizde halk söz konusu aracın başına toplanmış durumdaydı..."

Polis Memuru Şenol ZORLA; "...Pasajın önüne geldiğimde bazı vatandaşlar
"bomba patladı" dediler. Pasaj içerisinin karanlık olması ve tuzaklama ihtimalini düşünerek
içeri girmedim. Bu arada Başkomiserimiz de olay yerine gelmişti. Bu arada vatandaşların
"bombayı atan şahıs kaçıyordu, yakalandı. " Şeklinde bilgiler vermeleri üzerine kalabalığın

yoğunlaştığı aracın bulunduğu yere gittik..."

Demek suretiyle konuya açıklık getirmektedirler.

Bu beyanlara göre; emniyet görevlileri dışındaki (7) kişinin açıklamalarına
bakıldığında; (S)kişinin şahsın kahverengi montlu olduğunu, (4)kişinüı şahsın cep telefonu ile
konuştuğunu, (3)kişinin şahsın koşarak uzaklaştığını, (2)kişinin şahsın hızlı hızlı yürüyerek
uzaklaştığını, (l)kişinin şahsın hızlı olmayan adımlarla yürüyerek uzaklaştığım, (l)kişinin
şahsın arkasından Seferi Yılmaz'm koştuğunu, (l)kişinin şahsın yakalanması için Seferi
Yılmaz'ın bağırdığını, (1) kişinin şahsın grup tarafından kovalanmadığını, uzaktan takip
edildiğini, (1) kişinin şahsın yolda araca binmeden önce bir başka kişiyle yüzyüze kısa bir
görüşme yaptığını söyledikleri,
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Bombalann patladığı pasaj ile vatandaşlann ablukaya aldığı aracın bulunduğu yer
arasındaki mesafenin 110-120 mt civarında olduğu tahmin edildiğine göre; pasajdan koşarak
yada hızlı adımlarla yürüyerek çıktığı iddia edilen kişinin herhangi bir engelle karşılaşmaması
halinde normal şartlarda en geç 1-2 dakikada bu mesafedeki araca ulaşmasının mümkün
olduğu, bu kişiyi yakalamayı arzu eden kişi veya kişilerin bu mesafede, bu süre zarfında
amaçlarına ulaşmalarının mümkün gözüktüğü, anlatılanlar çerçevesinde şahsı takip eden
vatandaşlann ilgiliyi yakalayıp yakalamama konusunda tereddütleri bulunduğu, bu nedenle
belli mesafeden takip etmeyi uygun gördükleri, araca bindikten sonra aracın hareket etmesini
Önlemek konusunda daha etkin olduklarının söylenebileceği,

Emniyet görevlilerinin olay mahalline intikalleri sonrasında kaçan yada kovalayan
kimseyi görmedikleri, ancak olay mahallindeki vatandaşların beyanlarından grubun bir kişiyi
takip ettiği ve bu kişinin de ileride bekleyen araca bindiği kanaatine vardıkları ve bu nedenle
aracın basma gittikleri,

Burada kilit noktanın görgü tanıklarının pasajdan çıktığım iddia ettikliri şahsın
telefon görüşmesi yaptığını söylemeleri olduğu, sözü edilen zaman diliminin son derece
belirgin olduğu, dolayısıyla kahverengi montlu şahısla iki astsubaydan herhangi biri
arasında telefon görüşmesinin tespit edilmesinin patlama konusunda faillerin kim ya da
kimler olacağı konusuna açıklık kazandırmak açısından çok özel bir öneme haiz olduğu,
zira haber elemanı ve astsubayların ifadelerinde bomba patladığında araç içinde birlikte
olduklarını, ilçeye yeni geldiklerini ve aracı henüz stop ettirmediklerini söyledikleri,
durumun böyle olduğu kabul edildiğinde, bu üç şahıs arasında, Hakkari İl merkezinden
itibaren hiç telefon görüşmesi olmaması gerektiği, çünkü bir arada bulunduklarını iddia
ettikleri, şayet bu süreçte bu şahıslar arasında bir cep telefonu görüşmesi yapılmışsa,
patlama ile bu şahıslar arasındaki irtibat fikrinin güçlenebileceği, bu konunun açıklığa
kavuşturulması için Müfettişliğimizce ilgili GSM kuruluşlarından ayrıntılı bilgi temin
edilemediği, ancak ilgili C.Savcılığının muhtemelen bu bilgilere sahip olduğu, ancak gizlilik
karan gereğince bu bilgilerin Müfettişliğimize verilmediği,

Sonuç olarak görgü tanıklarının beyanlarına göre: pasajdaki patlamadan sonra pasaj ile
aynı hizada Yüksekova istikametine doğru yönü çevrili bulunan beyaz araca doğru
kahverengi montlu bir şahsın intikal ettiği, bombayı attığından şüphelenilen bu şahsın o
mahalde bulunan bazı esnaflar ve vatandaşlarca takip edildiği, bu şahsın cep telefonu ile
birisiyle görüşme yaptığı, ileride bekleyen aracın arkasına bindiği,

Anlaşılmaktadır. (Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş'in ifadeleri bu konuda
farlılık arzetmektedir ve aşağıda ayrıca açıklanacaktır.)

5. 30 AK 933 PLAKALI ARACIN BULUNDUĞU BÖLGEDE MEYDANA GELEN
OLAYLARA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ VE GERİ ÇEKİLMESİ:

Müfettişliğimizce alman ifadelerde 30 AK 933 plakalı aracın başında yaşanan olaylar
gerek vatandaşlar ve gerekse güvenlik görevlileri tararından aşağıdaki şekilde anlatılmıştır.

Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN yazılı olarak verdiği genel
değerlendirme raporunda; "...Olaya ilişkin ilk bilgi İl Valisine bildirilmiş ve sonrasında
İlçe Emniyet Müdürü'nün, İlçe Kaymakamını oluşan kalabalığı sakinleştirmesi için olay
yerine çağırmasıyla İlçe Kaymakamı kalabalığın toplandığı yere intikal etmiştir. Aracın
etrafında bulunan ve bağıran kalabalığı sakinleştirmek üzere İlçe Emniyet Müdürü ve birkaç
emniyet görevlisi ile vatandaşın aracın üzerinde görülmesi üzerine, İlçe Kaymakamı aracın
üzerine çıkmış ve megafon istemiştir. Megafon bulunamayınca, İlçe Kaymakamı kalabalığı
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sakinleştirmek için konuşmaya başlamış ve bu esnada patlamanın olduğu yerden sürüklenerek
bir şahsın çıkarılmasıyla kalabalık galeyana gelmiştir. Kalabalığın taşhnlaşması sonucu
orada bulunan polis memurlarına saldırılmış ve polis memurları linç edilmeye çalışılmıştır.
Bu durumun fark edilmesiyle İlçe Kaymakamı oradan uzaklaştırılmış ve ilçe Emniyet
Müdürlüğüne geçmiştir..."

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Fırının önünde reno 19 Marka bir
araç duruyordu. Yaklaşık 15 kişilik bir grupta aracın başına toplanmış aracı tekmeliyordu.
Aracın başına gittik. Aracın içinde kimliğini bilmediğim tanımadığım bir kişi başını elleri
arasına almış, eğilmiş kendini korumaya çalışıyordu. Bu kişiyi oradan çıkartmamız
gerekiyordu. Vatandaşları sakinleştirmeye çalıştım. Ancak bu arada vatandaş sayısı da
sürekli artıyordu. Bazı vatandaşlar da bize yardımcı olmaya çalıştılar. Takviye kuvvet istedim
ve 3-4 polis daha geldi. Ancak çok kalabalık olduğu için kontrol edemiyorduk Askeriyeden
takviye istedim. Ayrıca özel harekattan panzer getirmelerini söyledim. Yanık Yarbay
nezaretinde 10 asker olay yerine geldi. Toplanmış olan grup askerleri görünce onlara doğru
yürüdü, askerler geri çekildiler. Bu arada özel harekat görevlileri geldi. Halk onlara da
hücum etti. Ancak özel Harekâtçılar silahlarını seriye alarak havaya ateş açtılar. Halk biraz
geriye çekildi. Bu arada arabada bulunan ve halkın linç etmek isteği kişiyi araçtan aldık
zırhlı araca aldık ve bölgeden uzaklaştırdık. Bu gelişme üzerine halk bizim üzerimize geldi.
Bende halkı sakinleştirmek için aracın üzerine çıktım, sakin olmalarını gereğinin yapılacağını
söyledim. Grup savcının gelmesini istedi. Sonra Kaymakam gelsin dedi. Bu arada bir
avukatta konuştu. Bana yardımcı olmaya çalıştı. Kaymakam bey geldi. Aracın üzerine çıktı ve
konuşmaya başladı. Ancak grup bir türlü sakinleşmiyordu. Kaymakam bey in üzerine doğru
da yürüdüler. Bir kişinin Kaymakam bey'e vurma girişimi oldu. Ancak korumalar Kaymakam
bey'i çekerek bunu önlediler ve Kaymakam bey aracın üzerinden inerek oradan ayrıldı. Grup
sürekli saldırıyordu. Hatta benim Başkomiserim yere düştü. Onu tekmeleyenler oldu: Grubun
hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü istikametine yürüyüşe geçtiğini görünce bende hızla
Emniyet Müdürlüğüne doğru geldim. "

Baskomiser Ömer Oktay GÜMÜŞ; "...Gördüğümüz manzara vatandaşlar aracın
içinde bulunan bir şahsa çeşitli taşlarla, sopalarla, tekmelerle saldırıda bulunan ve hatta linç
aşamasına gelmiş bir fiili durumdu. O anda biz şahsın güvenlik altına alınması gerektiğini
düşündük ve müdahalemiz bu çerçevede gelişti. O anda bu şahısın kim olduğunu, aracın kime
ait olduğunu bilebilecek bir durumda değildik Aracın yanına geldiğimizde önce aracı
güvenliğe almaya ve araç etrafında orada bulunan Polis Memurları ile tedbir almaya çalıştık,
ilk önce kalabalık 50-60 kişi civarında iken bu hareket tarzı doğru gibi görülüyordu. Ancak
çevredeki provokatörlerin devreye girmesi ile kalabalık kontrolsüz bir biçimde büyüdü ve
araçtaki şahsın bir an önce o bölgeden uzaklaştırılmasının öncelikli problem olduğunu
değerlendirdik. Niçin öncelikli aracı kontrol etmek konusunu da şu şekilde izah edebilirim.
Ortada adli bir vaka var ve bu vakanın içinde olduğu söylenilen bir delil niteliğinde bir araç
var. Bu aracın muhafazası hem o şahsın can güvenliğini korunması ve hem de maddi delilin
korunması anlamına geliyordu. Ancak gelişen vahim tablo karşısında şahsın can güvenliği
daha ön plana çıktı. O arada özel harekât görevlilerimiz zırhlı şortlant araç ile olay yerine
geldiler. Havaya ateş ettiler. Ortaya çıkan şaşkınlığı kullanarak araç içerisindeki şahsı alıp
şortlanta bindirip bölgeden uzaklaştırdılar. Bu işlem sırasında yerli vatandaşların yardımını
gördük. Ancak özel harekâtçılarm ayrılmasından hemen sonra kalabalığın hedefi Emniyet
Müdürümüz, ben ve Polis memurları olduk. Nitekim bize karşı bir linç girişimi ile karşılaştık.
Linç girişimin başlangıcı 17-18 yaşlarında bir gencin bana kürek ile vurması oldu. Akabinde
çok sayıda şahıs bana ve arkadaşlarımıza vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesi ile
linç girişimi kısmen bertaraf edildi ve sonra karşılıklı sözlü diyalog başladı. Bu esnada bile
tekmeler yemeye devam ettim. Ben burada delillerin toplanması gerektiğini ve bizim görev
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yaptığımızı söylemeye çalıştım. Yalnız kontrolsüz kalabalık arttıkça araya giren vatandaşlar
beni oradan uzaklaştırdılar...Olay yerine gitmemiz ile oradan ayrılmam arasında 40-45
dakikalık bir zaman diliminin yaşandığını tahmin ediyorum. Bu zaman dilimi içerisinde
Kaymakam Bey olay yerine geldi. Emniyet Müdürümüz ve Kaymakam Bey aracın üzerine
çıkarak konuşma yapmaya çalıştılar. Olayların yatışması için gayret sarf ettiler. Ancak
maalesef provokasyonlar başarılı olma imkânı vermedi. Konuda adı geçen iki astsubaydan
yüzü yaralı olanı o civarda vatandaşı teskin etmeye çalışırken gördüm. Ancak diğer şahısla
ilgili herhangi bir tespitim olmadı. Gerek bu iki astsubayı ve gerekse diğer şahısı daha önce
hiç görmedim ve kendileri ile hiçbir vasıta ile (telefon, kişiler, e-mail vs.) temas kurmadım.
Olay yerinden ayrıldıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne geldim."

Polis Memuru Erkan ÖKÇÜN; "...Gördüğümüz manzara bir beyaz renk Reno 19
aracın içinde arka koltukta oturan bir şahıs ve bu şahsa yönelik taşlı sopalı saldırılardı. Biz
öncelikle vatandaşları aracın başından uzaklaştırmaya gayret ettik Bir şahıs bana siyah bir
çanta getirerek teslim etmek istedi. Ancak o civardaki gözü dönmüş bazı kişiler buna engel
oldular. Bana saldırdılar. Bu arbede esnasında özel hareket grubu geldi. Havaya kuvvetli bir
ateş açtılar. Koridor oluşturdular. O koridordan arabanın arkasındaki şahsı zırhlı şortlanta
bindirerek bölgeden uzaklaştırdılar. Bu olaylar esnasında Başkomiserimize kürekle
vurulduğunu gördüm. Ancak aramızda 40-50 şahıs bulunduğu için kalabalığı yarıp yardım
etme imkanım olmadı. Elimdeki uzun namlulu silahı almaya çalışanlar oldu. Ben silahı
vermedim. Hatta ağzına verdiğim mermiyi çıkartarak şarjöre sürdüm. Çünkü arbede
esnasında silahın patlayacağından endişe ettim. Bu kalabalık arasında bir ara sağ kaşının
üzeri kanayan astsubayı gördüm. Yalnız bu şahsı, arabadan kurtarılan şahsı ve. diğer
astsubayı daha önce hiçbir şekilde görmemiştim ve tanımıyordum. Vatandaşlardan bir
bölümü bize yardımcı olmaya çalışıyordu. Bu iyi niyetli vatandaşlar bizi uyardı. Bunlar sizi
linç edebilir, buradan uzaklasın dediler. Biz kalabalığın olduğu yere yalan ve Emniyet
Müdürlüğüne gidiş için en kestirme yol olan binaların arasındaki merdiveni kullanmak
suretiyle Hükümet Konağına geldik..."

Polis Memuru Fikri ERİŞ; "...Biz Emniyet Müdürümüz ile birlikte olay mahalline
gittiğimizde halk söz konusu aracın başına toplanmış durumdaydı. Benim dikkatimi çeken
husus kısa bir sürede Şemdinli gibi bir ilçede bu kadar kalabalık bir grubun nasıl toplandığı
hususudur. Ben bunun daha önceden organize edilmiş olduğunu düşünüyorum. Oradaki
arbede sırasında Şemdinlili olmadığını tahmin ettiğim bazı kişileri "sakın şahsı vermeyin,
arabayı vermeyin" şeklinde dışarıdan müdahalelerine tanık oldum. Çarşıdaki esnafı
toplasanız yüz kişi eder. Ancak olay mahallinde yüzlerce kişi vardı. Dikkatimi çeken diğer
hususta bizi tanıyan Şemdinlilerin bize fiziki veya sözlü bir saldırılarının olmadığı hususudur.
Genelde bu tür saldırıları yabancı olduğunu tahmin ettiğim kişiler yaptılar. Ayrıca bir hususu
daha belirteyim. Ben Vanlıyım ve Kürtçe bilirim. Benim bu özelliğimi bilen ancak adını
bilmediğim şu anda görsem tanıyabileceğim bir kişi "bu Kürdistanm hainidir, daha öncede
kurşun yedi ölmedi, bir daha ki sefere ölecek, bu patlamaları biz yapıyoruz öyle mi " şeklinde
Türkçe sözler söyledi. Ayrıca küfürler edildi. Bu kişinin sözlerinden sonra yanındaki kişiler
ellerindeki demir çekpasa sopasıyla ban vurdular. Ben az ilerde duran Emniyet
Müdürümüzün yanına gitmek suretiyle bu darbelerden kaçtım. Aracın yanında Emniyet
Müdürümüze karşıda tepki olunca müdür bey'i gözden kaybettim. Bana tekrar saldırılar
başladı. Aracın üzerine çıktım. Bu arada aşağıda Başkomiserimize bir kişi sanırım kürekle
vurdu. Başkomiserimiz yere düştü. Daha sonra ne olduğunu göremedim. Vatandaşlardan
Reşit KAYA ve ismini bilemediğim bir başka kişi beni o ortamdan çıkarmak için vatandaşları
itiyorlardı. Olay mahallinin yanındaki dik demir merdivenden aşağıya inmeye başladım. Bu
arada bir grup arkamdan geliyordu. Elimdeki MP-5 Silahını vazgeçirmek amacı ile onlara
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doğrulttum. Takip eden grup durdu. Bende merdivenden inerek Özel Hareket Polislerinin
yanına geldim..."

Polis Memuru Sezai EŞGÜNOĞLU; "...Sonra insanları teskin etmek üzere aracın
civarında vaziyet aldık. Bundan sonra gelişmeler kontrolden çıktı. Arbededen kendi
imkanlarımızla kurtulduk. Hiçbir sivil vatandaşın yardımını görmedim. Patlama sesini
duyduktan itibaren yaklaşık! saat o bölgede kaldık"

Polis Memuru Şenol ZORLA; "...kalabalığın yoğunlaştığı aracın bulunduğu yere
gittik. Oraya vardığımızda aracın arka koltuğunda bir şahsın kendini korumaya çalıştığını,
kalabalık grubun hem araca hem de bu şahısa saldırdığını, arabanın camlarının kırıldığını,
aracın bulunduğu yerdeki bir binanın ikinci katından kocaman bir kaya parçasının aracın
üzerine atıldığını gördüm. Bu arada daha önceden tanıdığım Özcan Başçavuşu da aracın
çevresinde vatandaşlarla itiş kahş halinde gördüm. Bir güvenlik mensubu olarak linç edilmek
üzere olan araçtaki şahsı kurtarmamız gerektiği düşüncesi ile halkı sakinleştirmeye oradan
uzaklaştırmaya gayret ettim. Bu arada Emniyet Müdürümüz ve Başkomiserimiz de bu yönde
gayret gösterdiler. Ben aracın içerisindeki şahısın Uzman Çavuş olduğunu vatandaşlardan
duymuştum. Hatta kendisinde "Ben uzman çavuşum, kurtarın beni" diye bağırıyordu. Şahsı
Emniyet Müdürlüğüne getirene kadarda ben uzman çavuş olduğunu düşünüyordum.
Emniyette kimliğine baktığımda Uzman Çavuş olmadığını anladım. Şahsı özel harekat timleri
alıp götürdükten sonra toplanan halk içerisinden büyük bir çoğunluğu bizim üzerimize
saldırdı. O sırada taş, demir çubuk, kürek vb. ellerine ne geçirdilerse bize vurmaya
başladılar. Aracın bagajında silahlar olduğunu hem vatandaştan duydum hem de bir ara
bagaj kapağı açıldığında görmüştüm. Ortalık çok kalabalık ve kargaşa içinde olduğu için bu
silahların Emniyet altına alınması, vatandaşın eline geçmemesi ile düşüncesi ile el koymak
istedik. Ancak gerek sayımızın azlığı gerekse toplanan kalabalığın aşın güç kullanımı nedeni
ile bunun mümkün olmayacağını anladık Bize karşıda daha ciddi olumsuzluklar olmaması
için olay mahallinden kontrollü olarak Emniyet Müdürümüzün bilgisi dahilinde ayrıldık..."

Şemdinli İlçe Jandarma Komutam Binbaşı Erdem YILMAZ; "...Ancak ilerde bir
kalabalığın anormal hareketliliğini hissettim. O arada araçla o bölgeye gitmenin uygun
olacağını değerlendirerek Jandarmaya döndüm. Araca benimle birlikte iki habercim ile
şoförüm bindi. Yeniden bölgeye yönlendiğimde beni telefonla Jandarma Yarbay Mustafa
YANIK arayarak "çarşıda büyük kargaşa var" diyerek beni uyardı. Karakol komutam Murat
Astsubay'ı aradım. Neler olduğunu sordum. İl Jandarma istihbarat birimine ait aracın
saldırıya uğradığım, Özcan Astsubayın Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü öğrenmem
üzerine Emniyet Müdürlüğüne doğru gittim. Emniyet Müdürlüğüne gittiğimde adını orada
öğrendiğim Veysel ATEŞ in de gözetim altına alındığına şahit oldum. Özcan Astsubaya ne
olduğunu sordum. Saldırıya uğradıklarını ve yanında Ali Astsubayın olduğunu söyledi. Bunun
üzerine süratle olay bölgesine intikal ettim. Gördüğüm manzara kalabalığın iyice
yoğunlaştığı idi. Orada Altınsu Köyü Muhtarı ile karşılaştım. O bana kalabalığın tansiyonu
yüksek, dolayısı ile oraya yaklaşma dedi. Bu arada Ali KAYA Astsubayı gördüm. Neler
olduğunu sordum. Bana hitaben "saldırıya uğradık, silahlar ve diğer malzemelerimiz araçta,
kendimizi zor kurtardık" dedi. Anlında hafif bir kan parçası vardı. Adı geçeni güvenli bir yere
nakletmek amacı ile zırhlı araca bindirerek onu gönderdim. Kendim bölgede kaldım. O
esnada kaymakam bey aracın üzerine çıkarak konuşma yapmak istedi. Ancak kalabalık buna
izin vermedi ve taşkınlık kontrol edilemez hale geldi. O arada birkaç kişiye neler olduğunu
öğrenmeye çalıştım. Ancak şartlar nedeni ile güvenli bir bölgeye geçmek zorunda kaldık... "

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanı Murat
ŞENDOGAN; "...Muhafız bir erle birlikte kalabalığın olduğu yere yöneldim. Aracın
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etrafında yoğun bir kalabalık vardı. Aracın yanında görevli İl Jn. Komutanlığı personelini
gördüm. Ali ve Özcah Başçavuşlardı. Ne olduğunu sordum. Özcan Başçavuş; "patlama
sonrası herkes bizim üzerimize yürüdü" şeklinde cevap verdi. Ben halka engel olmaya
çalıştım. Oradaki polislerle birlikte. Kalabalığın organize olduğunu. PKK lehine sloganlarla
araca darbeler ve personelin linç girişimi tehlikesi olduğunu anladım. Elimden geldiğince
yanımdaki kuvvetle vatandaşa engel olmaya çalıştım. Polislerin yoğunlaşmasıyla olay
yerinden karakoluma döndüm..."

Umut Kitabevi sahibi Seferi YILMAZ; "...Gördüğüm manzara çarşının kapısından
yaklaşık 150 metre uzakta bir beyaz renk otomobil ve etrafında 15-20 kişilik bir kalabalıktı.
Otomobile yaklaştığımda yukarıda zikrettiğim üzerinde kahverengi mont olan şahısın
otomobilin arka koltuğunun ortasında oturduğunu gördüm. Bu şahısa yönelik olarak
vatandaşların çeşitli sözlü ifadeleri mevcuttu. Öte yandan arabanın son ön kapısında kır
saçlı, orta boylu bir şahısın arka bagaj istikametinde de üzerinde adidas şeritli eşofman üstü
gibi mavi renk mont bulunan bir şahıs bulunmakta idi. Diğerleri Şemdinli de tanıdığım esnaf
yada vatandaşlardı. Ancak ben her üç şahısı da tanımıyorum. Bu manzarada gördüğüm
birkaç kişinin ismini zikretmek isterim. Zeydan ÖZER, Kadri ÖZCANER, Reşit KAYA dır.
Oradaki vatandaşlardan bir bölümünün arabanın dışında bulunan benim tanımadığım
yabancı şahısları tanıdığını izledim. Zira bu şahıslar ile ilgili olarak bunlardan bir tanesi Ali
ve diğeri de Özcan dır diyorlardı. Olay yerine ne zaman geldiklerini kestiremediğim bir
askeri yetkili ve ilçe Emniyet Müdürü de oradaydılar. Bu bahse konu şahıslardan adının Ali
olarak sonradan öğrendiğim kişi "ben güvenlik görevlisiyim " diyordu. Vatandaşlar içerideki
şahısla ilgili soru sorduklarında "uzman çavuşumuzdur" dedi. Arabanın arkasında oturan
şahıstan kimliği istenildiğinde "kimlik amirimde" dediğini işittim. Üçüncü şahıs ise bagajın
yanında durmasına rağmen sanki hiç olayla ilgisi yokmuş gibi rahatlık sergiliyordu ve sakız
çiğniyordu. Zeydan ÖZER bu şahısla ilgili olarak "buda beraberdi" diyince kalabalık ona da
yöneldi. Kitlenin içerisine karışıp gitmesini engellediler ve arabanın yanına getirdiler.
Üçüncü şahısla ilgili olarak bende İlçe Emniyet Müdürüne "buda olayların içerisindedir,
bunu da alın " dedim. Askeri üniformalı ve Emniyet Müdürü ile birlikte olay yerinde bulunan
şahıs vatandaşların girişimleri üzerine "kesinlikle adalete teslim edeceğiz, bundan kuşkunuz
olmasın, gereken yapılacaktır." dedi. İlçe Emniyet Müdürü de benzer ifadeleri kullandı.
Nitekim halk bu üç şahısı yetkilere teslim etti. Ancak aracın avukatlar nezaretinde adli
mercilerce keşfinin yapılması hususunda ısrarcı oldular ve aracı teslim etmediler. Bu arada
aracın üzerine uzun boylu bir şahıs çıkarak konuşma yapmak istedi. Ancak o arada
patlamada vefat eden şahısın cenazesi geldiği için vatandaş bir anda galyana geldi ve
arabanın üzerindeki şahıs inerek diğer Emniyet yetkileri ile birlikte bölgeden uzaklaştılar... "

Şemdinli halkından Abdulcebar ÖPENGİN; "...çarşıda bomba patladı diyince
merak saiki ile bende çarşıya gittim. Gittiğimde bir aracın başında vatandaşlar toplanmış
araca tekme atıyorlardı. Emniyet Amiri, kaymakam ve avukat Mehmet EKİCİ arabanın
üzerine çıkmış vatandaşı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Millet sakinleşince kaymakam bey
ayrıldı. Bir ara arabanını ön kaputuna bir harita koyarak orada bulunan bir kameramana
çekim yaptırdılar. Ancak kameranın hangi televizyon kuruluşuna ait olduğunu bilmiyorum..."

Şemdinli halkından Kadir ÖZCANER; "...Bu şekilde yolda beklemekte olan beyaz
Avrupa Reno arabanın yanına hep beraber geldik Arabanın başında bekleyen ve daha sonra
Ali olduğunu öğrendiğimiz şahıs "ne yapıyorsunuz, benim arkadaşımdır, sigara almaya
gitmişti" dedi. Hiçbir soruya cevap vermeyen ve fam olduğunu bilmediğim bu şahıs arabanın
arka sol kapısından girdi ve arka koltuğun ortasına oturdu. Bu arada arabanın içinde başka
kemsi yoktu. Daha sonra adının Ali olduğunu duyduğum şahıs aracın şoför mahalli kapısın
aralamış binmek üzereydi. Ancak vatandaşların müdahalesi nedeni ile arabaya binemedi. Bu
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arada bir vatandaş onun açtığı kapıdan şoför mahaline oturdu ve arkada oturan şahsa
kimliğim sordu. Oda "benim kimliğim Amirimde" diye arabanın dışındaki şahsı işaret etti. Bu
arada arabanın dışında kalan sonradan Astsubay olarak duyduğumuz Ali isimli şahısla
konuşurken kendisi "ben Emniyet görevlisiyim, ne yapıyorsunuz" dedi. Vatandaşlarda "ne
Emniyeti, o zaman çıkart kimliğini" diye bağırıyorlardı. Bu arada Ali isimli şahıs arabanın
arka tarafına bagaja doğru yöneldi. Bagaji açtı ve orda bulunan uzun namlulu silahlardan
birini aldı. Ben ve birkaç kişi müdahale ettik ve silahı elinden aldık ve bagaja bıraktık. Bu
arada bir şarjörün yere düştüğünü de gördüm. Bagaji kapattıktan sonra birkaç kişi tekrar
açılmasın diye bagajın kapağına oturdu. Arabanın çevresinde toplananlar sayıca arttı.
Arabaya vurmalar, tükürmeler, küfürler başladı. Arabanın camları kırıldı. Bu arada Emniyet
Müdürü ve bazı Polisler geldiler. Emniyet Müdürü aracın üzerine çıkarak halh sükûnete
davet etti. Takviye Polisler geldi. Zırhlı araç geldi. Bu arada sonradan Yanık Yarbay
olduğunu öğrendiğim şahısta üniformalı bir vaziyette burada duruyordu. Hatta bir şahıs ona
hitaben "tüm bu pislikler sizden kaynaklanıyor" dedi. Emniyet Müdürü halh sakinleştirmeye
çalışırken zırhlı araç yaklaştı. Bir koridor oluşturuldu. Abranın içerisindeki kahverehkli
montlu şahıs araçtan çıkarılarak zırhlı araca konuldu ve götürüldü. Ali isimli şahıs ise halen
orada idi. Bu sırada Kaymakam bey geldi. Oda aracın üzerine çıktı. Yanında avukatlar
Mehmet EKİCİ ve şu anda ismini hatırlayamadığım diğer avukat ta vardı. Mehmet EKİCİ
kısa bir konuşma yaptı. Sonra Kaymakam bey konuşma yapacaktı, ancak patlamanın olduğu
pasajdan bir kişinin ölü yada yaralı olduğu belli olmayan bir vaziyette eller üzerinde
çıkarıldığı görüldü. Bazı kimseler Mehmet Zahir'in öldüğünü söylediler. Bu gelişme üzerine
halk galyana geldi. Tepkiler arttı. Kaymakam bey konuşma yapamadan aracın üzerinden indi
ve olay yerinden ayrılırken kar maskeli güvenlik görevlileri geldiler. Havaya büyük miktarda
ateş açtılar. Halk bir miktar dağıldı. Ortalık biraz açılınca bütün güvenlik görevliler olay
mahallinden ayrıldı..."

Şemdinli halkından Avukat Mehmet EKİCİ; "...Ziraat bankası yakınındaki yeni
Avukatlık Büroma gittim. Büronun camından baktığımda 06 AK 933 plakalı aracın yanında
şortlant diye tabir edilen bir araç duruyordu ve ağır silahlar kullanılarak havaya ateş
açılıyordu. Vatandaşlar panik içerisinde kaçışıyordu. O anda bölgede binle ifade edebilecek
sayıda vatandaş birikmişti. Şortlant 5 dakika sonra Jandarma istikametine doğru hareket etti.
Bende büromdan ayrılarak aracın olduğu yere gittim. Vatandaşlar bana bombayı atan
şahısların ikisinin jandarma aracı ile bir şahısında Emniyet tarafından götürüldüğünü
söylediler. Olay yerinde Emniyet Müdürü de vardı. Onun konuşmaları vatandaşlar tarafından
dikkate alınmıyordu. Olayın ne olduğunu anladıktan sonra aracın üzerine üç Avukat arkadaş
olarak çıktık. Diğer avukat arkadaş Sedat TÖRE ve Abdurrezzek ERTAŞ la birlikte vatandaşı
teskin etmek üzere konuşmalar yaptık O arada Kaymakam bey de gelerek aracın üzerine
çıktı. "Ne gerekiyorsa ben yapacağım" tarzında konuşmalar yaparken bir anda kalabalık
araca hücum etmeye başladı. Bunun sebebinin patlamada Htapevinde bulunan bir şahsın
öldüğü haberinin geldiği olduğunu sonradan öğrendim. Hemen araçtan inerek süratle
büroma gittim. Kaymakam bey 'inde nereye gittiğinden bilgi sahibi değilim..."

Şemdinli esnaflarından Mehmet Reşit KAYA; "...Bende geri döndüm ve o şahsın
peşinden gittim. Kaçak şahıs ileride bekleyen beyaz renkli reno 19 marka aracın arkasına
oturdu. Bu arada daha sonra isminin Ali olduğunu öğrendiğim ve arabanın başında bekleyen
şahısta arabanın şoför mahalline oturdu. Elinde anahtarları vardı. Ben Ali denen şahsın
yanma yaklaştım ve kimlik göstermesi istedim. Fakat kimlik göstermedi. Bu arada arabadan
indi. Ben tekrar kimlik göstermesini istedim. Kendisi "ben Emniyettenim " dedi. Ben arabanın
şoför mahallinden kafamı uzattım ve arkada oturan şahısa kim olduğunu sordum ve kimlik
göstermesini istedim. O da "kimlik Amirim de" dedi ve Ali denen şahsı işaret etti. Ben kimlik
göstermesi konusunda ısrarcı olunca arkada oturan şahıs öndeki iki koltuğun arasından
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uzanarak arabanın torpidosunu açtı ve oradan bir tabanca aldı. Tabancayı bana doğrulttu.
Bu sırada ben tabancayı elinden aldım ve arabadan çıktım. Ali isimli şahıs hemen benim
arkamda olduğu için elimdeki tabancayı ona verdim. Bu arada adının Özcan olduğunu daha
sonra öğrendiğim şahıs geldi. Arabanın çevresinde bir tur attı ve "bu araba devletindir,
ellemeyin, biz emniyetteniz" dedi... Olay mahalline dönersek; kalk aracı tahrip etmeye
başlamıştı. Bu sırada Emniyet Müdürü ve başka güvenlik görevlileri olay mahalline geldiler.
Emniyet Müdürü halkı sakinleştirmek istedi. Ancak halk sakinleşmedi. Bu arada maskeli özel
tim görevlileri zırhlı araçlarla birlikte geldiler ve havaya ateş açtılar, belli bir sessizlik
olduğunda da aracın arka koltuğunda oturan şahısı indirip zırhlı araca bindirdiler ve oradan
uzaklaştılar. Bu arada Ali ve Özcan isimli diğer iki kişiyi görmedim. Fakat vatandaşlar Özcan
isimli şahsı Yanık Yarbay'a teslim ettiklerini söylediler. Bu arada olay mahalline kaymakam
bey geldi. O da aracın üzerine çıkarak avukatlar ile birlikte halkı sakinleştirmek istedi. Ancak
bu arada patlamının olduğu pasajdan Mehmet Zahir KORKMAZ t birkaç kişi çıkarıyorlardı.
Ölü yada yaralı olup olmadığım bilmiyorum. Bu olay gören halk daha büyük bir galyana
geldi. Kaymakamı dinlemediler. Benim göre bildiğim kadarı ile kaymakam beye yönelik fiili
bir saldırı olmadı. Bu gelişme karşısında kaymakam bey. Emniyet Müdürü ve diğer görevliler
olay mahallinden ayrıldılar..."

Şemdinli ilçesinde Bizim Market sahibi Metin EROĞÜZ; "...Kahverenkli mont
giyen şahıs aracın arkasına bindi. Diğeri ise şoför mahalline bindi. Bu arada çok sayıda
vatandaş ta araca doğru araca yaklaştı ve önce önünü kestiler sonra çevresini kuşattılar. Bazı
kişilerin arabaya zarar vermesi üzerine arabanın önünde oturan şahıs dışarı çıktı. Ayrıca
şoför mahallinin yanında oturan bir şahıs daha arabadan dışarı çıktı. Halka tartışma oldu.
Şoför mahallinden inen ve adının sonradan Ali olduğunu öğrendiğim şahıs arabanın bagajına
doğru gitti, bagajı açtı ve bir silah aldı. Fakat çevrede bulunan kişilerden Yaşar ALKAN ve şu
anda ismini çıkaramayacağım birkaç kişi müdahale ederek silahı elinden aldılar ve tekrar
bagaja koydular. Bu arada arbede yaşandı. Bundan sonra meydana gelen olayları herkes
görmüştür..." .

Şemdinli halkandan Avukat Sedat TÖRE; "...Bu kalabalık daha sonra kaldırıma
doğru park etmiş beyaz Reno 19 Model bir arabanın etrafını kuşattığını gördüm. Daha sonra
uzaktan bu kalabalığa doğru meraklı bir biçimde yavaşça yaklaşan kardeşimi gördüm. Bende
olayın adi bir kavga olarak yorumladım ve her ne olup bittiğini öğrenmek için hemde
kardeşimi oradan uzaklaştırmak için olay yerine hızlı bir biçimde gittim. Kardeşyimin elinden
tutup "senin ne işin var burada" diyerek bulunduğum büroya doğru götürdüm. Daha sonra
büronun balkonundan tekrar olayı izlemeye koyuldum. Bu sırada bulunduğum yerin sahibi
avukat Mehmet EKİCİ nin aşağıda olduğunu gördüm ve yanına gittim. Birlikte kalabalığın
olduğu yere doğru yürüdük Yanımızda yine meslektaşımız olan Avukat Abdurrezzak ERTAŞ ı
gördüm. Halktan da bize hadi avukatlar bakın Polis vatandaşın dükkanım bombalamış,
vatandaşlar bunları yakalamış, sizde gidin müdahale edin biçiminde seslenmeleri oldu. Bu

. sırada olay yerine baktığımda olay yerine intikal etmiş güvenlik güçlerinin özel harekat
timlerinin söz konusu beyaz araç ile olay mahalline gelen Akrep tipi bir zırhlı personel
taşıyıcı arasında koridor oluşturduklarını ve araçtan indirilerek bir şahısın bu koridordan
alınıp zırhlı araca bindirildiğini gördüm. Daha sonra olay yerine doğru yürümeye devam
ettik. Bu sırada Emniyet Müdürünün halkı yatıştırmak için beyaz aracın üstüne çıktığını ve
kalka hitap ettiğini gördüm. Emniyet Müdürü halka hitap ederken bizde kalabalığı yarıp
araca yaklaşırken ilçe Kaymakamında aracın üstüne çıktığını ve halka hitap etmeye
çalıştığını gördüm. Fakat halkın Kaymakamın konuşmasına izin vermemesi üzerine
beraberimde bulunan Avukat Mehmet EKİCİ de halfa yatıştırmak için aracın üstüne çıktı.
Fakat kalabalık öflceli olduğundan avukat Mehmet EKİCİ yi de konuşturmadı. Kalabalığın
içinden bir kişi patlama sonucunda yaralı olarak hastaneye götürülmüş, bir şahısın öldüğünü
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yüksek sesle telaffuz etti. Bunun üzerine olay yerinde bulunan halktan bir hareketlenme
başladı. Kalabalıkta bir şahısın olay yerinde bulunan Başkomiser'e bir cisimle vurduğunu
gördüm. Buna müteakip kalabalığın içerisinde bulunan kimliği bilemediğim ve net olarak ta
göremediğim şahısların da Kaymakam ve diğer kişilerin üzerinde bulunduğu araca doğru
hareketlendiklerini ve bağrıştıklarını gördüm. Bu sırada Kaymakam bey ve Emniyet Müdürü
aracın üstünden inerek hızla kalabalığın içerisine karışıp kayboldular..."

Şemdinli halkından emeldi memur Şahin KAPLAN; "...Olay yerine gittiğimde sol
ön tarafta kapıyı eliyle tutan esmer uzun boylu bir şahıs, sağ arka tarafta top sakallı bir şahıs
ve aracın arkasında oturan bir başka şahıs gördüm. Önce ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli
sivil Polisler olay yerin geldi. Onlardan biri tabanca ile havaya bir el ateş etti. Elindeki
kaleşnikof olduğu tahmin ettiğim havaya kaldırması üzerine bu polis memuruna müdahalede
bulundum. Silahın patlayıp patlamadığını hatırlamıyorum. Ancak sol kulağım ya namlunun
değmesi ile veya boş kovanın fırlaması ile hafif bir biçimde yaralandı. Hemen arkasından özel
harekat görevlileri olay mahalline geldiler. Onlarda havaya ikaz atışı yaptılar. Bu arada
herkes o yöne yöneldi. Grup özel harekatçılara doğru yuh çekti. Bunun üzerine Özel Harekat
görevlileri olay yerinden uzaklaştı. Olay mahalline ilçe Emniyet Müdürü geldi. Benimde
teşvik ve yardımımla vatandaşa hitap etmek üzere aracın üzerine çıktı. Ancak gürültüden ve
toplumsal psikolojiden dolayı Emniyet Müdürü konuşma imkanı bulamadı. Bir ara yukarıda
tarif ettiğim esmer uzun boylu şahıs aracın bagajındaki silahı almak istedi. Vatandaşlar mani
oldular ve 3-4 kişilik bir grup arabanın bagajına oturup bagajın açılmasını engellediler.
Zırhlı araç ile olay yerine yeni bir özel hareketçi grubu geldi. Ziraat bankası tarafından
gelerek geri manevra ile aracın yanına geldiler. Havaya yoğun bir ateş açtılar. Bu arada
arabanın arkasında oturan şahısı zırhlı araca bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Bu
sırada nasıl olduğunu bilmiyorum ancak uzun boylu esmer şahısta kayboldu. Diğer şahısı da
gelen Jandarmaların götürdüğü söylendi. Bilahare Kaymakam bey gelerek konuşma yapmak
istedi. Aracın üzerine çıktı. Ancak o anda patlamada ölen şahısın ölüm haberi geldi.
Kalabalık bu haber üzerine kontrol dışına çıktı. Kaymakam bey de aracı bulunduğu yere terk
ederek ayrıldı..."

Şemdinli halkından Zeydan ÖZEL; "...Kahverengi renkli montlu şahıs hızlı
olmayan adımlarla araca doğru yaklaştı, arabanın içerisine girdi. Ben bu şahıs yolda araca
doğru ilerlerken bir yandan kalabalığa "bombayı atan bu şahıstır" dedim. Öte yandan da
şahsın yanına gelerek "bombayı sen attın " dedim. Halk arabayı kuşattı. Aracı kullanan şahıs
arabadan inerek bagajı açtı ve uzun namlulu bir silahı eline alarak "ben Emniyet
görevlisiyim " dedi. Yalnız vatandaşlar bu şahsa müdahalede bulundu ve şahsın elinden silahı
alarak bagaja bıraktılar. O arada özel tim, İlçe Emniyet Müdürü ve Mustafa YANIK yarbay
geldiler. Özel tim havaya ateş açtı. Vatandaşlar kendini yere atınca bir zırhlı araca arka
oturan şâhısı bindirerek götürdüler. Ali KAYA ismindeki başından yaralı olan kişi o arada
Emniyet Müdürü ile bölgeden uzaklaştı. Üçüncü şahıs ise arabanın civarında dolaşıyordu.
Ben kendisine sende bu işin içerisindesin, inkâr etme dedim. O ben değilim dedi. Yavaş yavaş
bölgeden uzaklaşmaya başladı. O arada durumu Mustafa YANIK yarbayıma ilettim. Yarbay
bana tamam oğlum sakin olun dedi. Orada vaziyet alan askerlerine emir vererek bu şâhsı
özipek pasajının yanındaki karafınn civarında alarak yaya olarak İlçeye doğru götürdüler. "

Şemdinli halkından Zübeyir ARSLAN; "...Geldiğimde kalabalık vardı.
Kaymakam bey, ilçe Emniyet Müdürü ve Avukat Mehmet EKİCİ beyaz bir arabanın üzerinde
halkı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ancak halk sakinlesmedi. Kaymakam bey ve Emniyet
Müdürü oradan ayrıldılar. Savcı bey in keşfe gelmesine kadar vatandaşı sakinleştirmek için
pek çok vatandaş gibi bende gayret sarf ettim..."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 418 —

Patlama olayı nedeniyle tutuklu bulunan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Astsubay Ali KAYA; "...Tabiatıyla sabah 09:00
çıktığımız yolculuk nedeniyle insani ihtiyaçlar söz konusu oldu. Bu çerçevede Özcan
arkadaşımız küçük aptesini yapmak üzere cami istikametine doğru gitmeyi Veysel de su almak
üzere en yakın bakkala gitmeyi planlamıştı. Ne var ki daha araçtan çıkmadan şiddetli bir
patlama oldu. Bir güvenlik görevlisi olmamız nedeniyle aracı terk edip doğal olarak patlama
sesinin geldiği istikamete doğru 5-10 metre kadar yürüdüm. O anda araç istikametine doğru
gelmekte olan şahıslara "arkadaşlar patlama nerde oldu" diye sordum. Onlar bana panik bir
halde "pasajda, çok yaralı var" dediler. Bu arda Veysel önce olmak üzere Özcan bana doğru
gelmeye başladılar. Ancak daha Özcan arabanın yamndayken oradaki şahıslardan biri
Veysel'i işaret ederek "Aha bu itirafçı" diye bağırdı. Daha sonra bu kez de Özcan'ı işaret
ederek "Bu da onlardan" diye bağırdı. Bir başka kişide bana "Lan şerefsizler, hem bombayı
patlatıyorsunuz, hem de soruyor musunuz? " diye bağırdı. Ben bu şahsa sert bir cevap verdim.
O anda karşılıklı yumruklaştık. Veysel de bana yardıma çalışınca ben kendisine dönerek
fazdım ye "sen hadi arabaya git" dedim. Bu arada kalabalık 50-100 kişi civarına kadar çıktı.
Ufak çaplı tartaklama ile birlikte aracın yanına kadar geldik. Bu noktadan itibaren adeta ip
koptu. Şahıslar arkada oturmakta olan Veysel 'e taş, sopa ve yumruklarla saldırdılar. Aracın
camlarını kırdılar, aracı tekmelediler. Bu arada bana kim olduğumu soranlar oldu. Ben
"Emniyet görevlisiyiz, araç devletin resmi aracıdır, saldırmayın, darp etmeyin " diye uyardım.
Kalabalık iyice artınca ve saldırılar insani çabalarımızla sonuçlanmayınca Özcan' dan
arabanın anahtarını istedim. Bagaja doğru giderek bagajı açtım. Bagajdan uzun namlulu
silahlardan birini alarak havaya ateş etmek istemiştim ancak kalabalık silahı zorla elimden
aldı ve bagaja attı. Bu kez belimde bulunan tabancayı kullanmak istedim, buna da engel
oldular ve silahımı birileri elimden aldılar ve bir dakika sonra tekrar aynı şahıs belime soktu.
Bu arada Emniyet güçleri olay yerine geldi. Şortland aracı geri geri bizim araca
yanaştırdılar. Havaya ateş etmek suretiyle bir şaşkınlık oluşturdular. Benim de gayretimle
Polis arkadaşlar Veysel'i kalabalığın arasından alarak olay yerinden uzaklaştılar. Aradan 5
dakika geçince Özcan bize iyice yafan bir noktaya gelen Jandarma Sınır Taburundan bir
Yarbayın komutasındaki Askeri kuvvete sığındı. Birkaç dakika sonra ileride gördüğüm
Jandarma Komutam Erdem Binbaşıya doğru hareket ettim. Bazı şahıslar benim olay
yerimden ayrılmamı teminen yardımcı oldular. Hatta bana "Abi olay kontrolden çıktı
buradan uzaklaş" dediler. Bu şahıslar zaten kalabalığın teskin edilmesine de yardımcı
olmuşlardı. Toplanan kalabalık bölücü sloganlar atmaya başlamışlardı. Ben Erdem
Binbaşının yanına gittim. Bir Şortlanda binerek Taktik Alaya gittim. Bu zaman zarfında İlçe
Emniyet Müdürünün veya İlçe Kaymakamının aracın üzerinden konuşma yapmaya çalıştığına
şahit olmadım..."

Patlama olayı nedeniyle tutuklu bulunan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Astsubay Özcan İLDENİZ; "...Daha henüz
araçtan ayrılmadan bomba sesini duyduk Önce Ali Astsubay arkasından Veysel aracı terk
ettiler. Ben bir süre sonra araçtan indim. Kaldırımın kenarındaki binanın önünde sırtım
duvara dönük vaziyette ve cephe olarak patlamanın sesinin geldiği yöne doğru durmaya
başladım. Ali Astsubayla aramızda tahminen 10-15 metre mesafe vardı. Ali Astsubay "ne
oldu" diye vatandaşlara sordu. Onlar "hemyapıyorsunuz, hem de soruyorsunuz" dediler. O
anda gördüğüm tabloyu da izah etmek isterim; vatandaşların çoğunluğu patlamanın sesinin
geldiği yöne giderken sayıları 5-6 civarında olan bir grupta hızlı adımlarla bizim
istikametimize doğru geliyorlardı. Nitekim Ali Astsubayın konuştuğu şahıslarda bunlardı.
Aralarında geçen bir diyalog sonucu yumruklaşmaya başladılar. Bu kavgayı gören kalabalık
bizim bulunduğumuz yerde araç etrafında yoğunlaşmaya başladılar. Bu esnada Veysel ATEŞ
araca girerek oturdu. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla Veysel kavgayı ayırmaya giderken
bir şahıs Veysel'e hitaben bu itirafçı demiş, Ali Astsubay da problem çıkmasın diye Veysel'i
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araca göndermiş. Ancak ben bu konuşmaları duyamadım. Veysel araca bindikten sonra
şahıslar yumruk, sopa ve taşlarla Veysel'e hücum ettiler. Ben hem devletin aracım korumak
hem de Veysel'i savunmak için kalabalığı uzaklaştırmaya çabaladım. Ancak bu arada beni
tanıyan bir şahıs "bu da onlardan, bunların arkadaşı "dedi. Bu kez kalabalığın dikkati benim
üzerime toplandı. Bana da vurmaya başladılar. Bu tablo bir süre devam etti. ilk defa yardıma
Özel Harekat görevlileri geldiler. Zırhlı Şortlandla yolun öbür tarafına geldiler, havaya ateş
açtılar. Kalabalık biraz açılınca aradan girerek Veysel'i alıp bölgeden uzaklaştırdılar. Benim
bu esnada dikkatim hem bana vurmaya çalışan kalabalıktan kurtulmak ve hem de araçta
bulunan içerisinde istihbari bilgiler bulunan dosyalar ile ajandayı takip etmekti. Dolayısı ile
bu estantaneyi net olarak hatırlayamıyorum. Bahse konu evrakları içerin çantayı bir Emniyet
görevlisine yada Jandarmaya vermek için çabaladım. Ancak muvaffak olamadım. Bilahare
bir genç şahıs yanıma gelerek "Abi sen buradan uzaklaş. şimdi sana da saldıracaklar" dedi.
Bende yürüyerek ilçe Jandarma istikametine doğru gittim. Bu esnada kalabalıktan bazıları
"mavi montlu kaçıyor, yakalayın" diye bağırdılar. Ben yürüyüşüme devam ettim. İlerideki
Jandarma ve ifa polisin yanına gittim ve onların refakatiyle önce Emniyet Müdürlüğüne
oradan da Taktik Alaya gittim. Gelen kalabalığı tertibat alan Askerler engellediler..."

Patlama olayı nedeniyle tutuklu bulunan Hakkari İİ Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdürlüğünde "Haber Elemanı" olarak kayıtlı bulunan Veysel ATEŞ;
"...O sırada daha arabamızın motorunu stop ettirmeden bir patlama sesi duyduk. Ali
Astsubay araçtan indi. Kalabalığın çoğu patlama sesine doğru giderken 4-5 kişilik bir gruba
Ali Astsubay ne olduğunu sordu, onlar biri " hem yapıyorsunuz hem soruyorsunuz şerefsizler
"dedi. Ali Astsubay bu şahsa karşılık verince küçük bir tartışma çıktı, ben de yanlarına
giderek araya girdim. O esnada peşmerge kıyafetli bej pantolon ve gömlekli, İran kuşaklı,
göbekli, koyu renk bıyığı olan ve iri yarı bir şahıs bana hitaben bağırarak " bunlara yardım
eden itirafçı şerefsiz bu " dedi. Bende şahsa karşılık vererek şerefsiz sensin dedim. Biz
tartışırken Ali Astsubay sert bir ses tonu ile bana " sen geç arabaya otur " dedi, ben araca
geçerek oturdum. Ve aracın kapılarını düğmelere basmak suretiyle içeriden kapattım,
kalabalık arabanın camlarını kırdı, bana taş, sopa ve tekme ve yumrukla saldırdılar. Doğal
olarak öncelikle kafamı korumak için montumu başıma çektim, ellerimle de kafamı korumaya
çalıştım. Bir iki kez etrafı görmek üzere kafamı kaldırdığımda, Ali Astsubayında darp
edilmekte olduğunu göndüm. 15-20 dakika devam eden bu arbede sırasında hem araç ve hem
de ben çok sayıda darbe aldım. O arada Özel Harekat Polisleri ile sivil Polisler geldi, havaya
ateş açtılar. Bir anlık şaşkınlıktan yararlanarak beni araçlarına bindirerek Emniyet
Müdürlüğüne götürdüler. Araca binerken bile bana saldırılar devam etti, hatta bir şahıs
demir çubuk ile kaburgalarımın üzerine vurdu..."

Demek suretiyle konuya açıklık getirmektedirler.

Vatandaşların ifadelerine göre: pasajdan çıkan ve ileride bekleyen aracın (30 AK 933)
arka koltuğuna oturan kahverengi montlu kişinin (Veysel ATEŞ) binmesini müteakip, aracın
sürücü koltuğunda bir kişinin ve sürücü yanında bir kişinin daha olduğu ve sürücünün aracı
hareket ettirme girişiminde bulunduğu, ancak aracın başına toplanan grubun aracı çevirmesi
nedeniyle bunun mümkün olmadığı, aracın toplanan kişilerce darp edilmeye başlanmasından
sonra sürücü mahallinde oturan şahsın (Ali KAYA) araç dışına çıkarak arka bagaja yöneldiği
ve bagajdaki silahlardan birini alma girişiminde bulunduğu, ancak grup içinden bazı kişilerin
buna engel olduğu, aracın ön sağ tarafında oturan diğer kişinin de (Özcan İLDENİZ) araç
dışına çıktığı ve aracı darp eden grubu engellemek amacıyla aracın Devlete ait olduğunu,
kendilerinin görevli olduklanm söylediği, gruptan bazı kişilerle Ali KAYA arasında arbede
yaşandığı, Ali KAYA'nın kaşının üzerinden kan akmaya başladığı, Ali KAYA'mn da
emniyet görevlisi olduklanm ısrarla söylediği, olay mahalline gelen emniyet görevlilerinin
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aracı ve özellikle içinde arkada oturan Veysel ATEŞ'i kurtarmak için gayret gösterdikleri,
mevcut emniyet görevlisi sayısı kafi gelmeyince takviye kuvvet istedikleri, özel harekat
polisleri ile Taktik Alaydan Yarbay Mustafa Yanık nezaretinde bir askeri kuvvetin yardım
için geldiği, polis özel harekat timinin aracın arka koltuğunda oturan Veysel ATEŞ'i zırhlı bir
araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı ve Emniyet Müdürlüğüne götürdüğü, daha sonra
Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in de olay mahallinden ayrıldığı,

Ali KAYA. Özcan İLDENİZ ve Vevsel ATEŞ'in olavlann başlangıcını vatandaşların
beyanlarından farklı şekilde izah ettikleri, bu izaha göre: arabayı park edip inecekleri sırada
bomba patladığı, Ali KAYA'nın araçtan inerek bomba patlayan mahalle doğru 10-15 mt
yürüdüğü, kendilerine doğru gelmekte olan bir gruba ne olduğunu sorduğu, sorduğu kişilerin
kedisini suçlayıcı beyanlarda bulunarak hakaret etmeleri üzerine kendisinin de karşılık yerdiği
ve aralarında arbede çıktığı, bu gelişme üzerine olayı arabadan izleyen Veysel ATEŞ'in de
inerek olay mahalline gittiği ve amacının Ali KAYA'yâ yardım etmek olduğu, ancak Ali
KAYA'nın sert bir şekilde Veysel ATEŞ'in tekrar arabaya dönmesini istediği, bu arada
Veysel ATEŞ'İ tanıyan bir kişinin itirafçı olduğu konusunu çevrede bulunanlara yüksek sesle
söylediği, bunun üzerine saldırıların yoğunlaştığı belirtilmiş ve diğer izahatların küçük
ayrıntılar dışında vatandaşlannkiyle aynı olduğu,

Özcan İLDENİZ'in önce Emniyet Müdürlüğüne, oradan da Taktik Alaya, Ali
KAYA'nın da doğrudan Taktik Alaya gittikleri,

Olaylar sırasında aracın büyük ölçüde tahrip edildiği, tansiyonun sürekli yükselmesi
üzerine Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'ın, olay mahallinde bulunan polislerin ve
ilçe sakinlerinden bazı kişilerin halkı sakinleştirmek için çaba harcadıkları, bunlara bazı
vatandaşlarla ilçede Avukatlık yapan üç kişinin de yardımcı olmaya çalıştığı, bu arada
Emniyet Müdürünün talebi üzerine ilçe Kaymakamı Mustafa Cihad FESLIHAN'ın da olay
mahalline geldiği ve aracın üzerine çıkarak halkı sakinleştirici sözler söylemeye başladığı,
ancak tam bü sırada patlamanın gerçekleştiği pasajdan birkaç kişinin elleri üzerinde Mehmet
Zahir KORKMAZ'ın cesedini çıkarmaları ve toplanan grubun bunu görmesi, bazı kişilerin
bunu yüksek sesle dillendirmesi üzerine grubun galeyana geldiği, grup içerisinde bulunan
provakatörlerin de yönlendirmesiyle her şeyin kontrolden çıktığı, araç üzerinde ve çevresinde
bulunan ilçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü dahil tüm kamu görevlilerine yönelik saldın
girişimlerinin yoğunlaştığı, hatta bir başkomisere yönelik linç girişimi olduğu, pek çok polisin
de darpedildiği, bu gelişme üzerine ilçe Kaymakamının ve tüm emniyet görevlilerinin olay
mahallinden çekilmek zorunda kaldıkları, bölgenin ve aracın tamamen grubun kontrolünde
kaldığı, yaralı güvenlik görevlilerinin hastanenin grup tarafından bloke edilmesi nedeniyle
hastaneye de götürülemediği ve sağlık ihtiyaçlarının emniyet müdürlüğü binasında
karşılanmaya çalışıldığı,

Anlaşılmaktadır.

Olayın ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe kaymakamına intikainden sonra olay mahalline
intikal eden ilçe emniyet müdürü, polis memurları, daha sonra olay mahalline giden ilçe
kaymakamının halkı sakinleştirmek konusunda yoğun bir çabalarının olduğunu ancak sonuç
itibariyle bunda muvaffak olamadıklarını söylemek mümkündür.

6. İLK KEŞFE KADAR GEÇEN SÜREDE YAŞANANLAR:
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Araç başında yaşanan ve ayrıntıları yukarıda verilen olaylardan sonra güvenlik
güçlerinin olay mahallinden ayrılması ile, ilk keşfin yapılmaya başlandığı dönem arasında
yaşanan gelişmelerle ilgili olarak;

Şemdinli Kaymakamı M.Cihad FESLİHAN olaylara ilişkin değerlendirme
raporunda; "...Kalabalığın saldırısına maruz kalan emniyet güçleri olay bölgesinden
uzaklaşıp; Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası çevresinin güvenliğini
sağlamaya çalışmışlardır. Hükümet Konağı karşısındaki yol ve askeri lojman bölgeleri ile
İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası civarında jandarma kuvvetleri konuşlanmış,
Kaymakam lojmanı ve askeri lojman bölgesi de askeri birliklerce koruma altında tutulmuştur.
Sonrasında kalabalığın sloganlar atarak Hükümet Konağı ve çevresine yaklaşmaları ve
taşlamalarıyla, emniyet güçleri havaya ateş açarak karşılık vermiş ve kalabalık geri
pûskürtiilmüştür. Bu saldırı ve taşlamalar sonucu Hükümet Konağı önünde asılı bulunan Türk
Bayrağı, bayrağın ipinin kopması sonucu yere düşmüş ve bayrak yerden alınarak İlçe
Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Ayrıca kalabalığın saldırısı sonucu Hükümet Konağı, ilçe
Emniyet Müdürlüğü ve lojmanları ile Hükümet Konağı önündeki polis kontrol noktası ve
çevresindeki araçlarda maddi hasarlar oluşmuştur.Ger i püskürtülen kalabalık grup ilçe
merkezine yönelmiş ve içlerinden sayıca fazla olan bir grup da ilçe girişindeki polis kontrol
noktasına saldırmaya başlamışlardır ve bu konuda polis kontrol noktasındaki görevliler ilçe
Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermiştir. Saldırıyı geri püskürtmek amacıyla polis kontrol
noktasından havaya ateş açılarak topluluk dağıtılmaya çalışılmıştır. Aynı gün saat 15:30
sularında İl Valisi ve beraberindeki heyetin helikopterle Taktik Jandarma Sınır Alay
Komutanlığına gelmesiyle Vali başkanlığında kriz merkezi kurulmuş ve durum
değerlendirmesi yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerinin takviye edilmesine, toplumun
ileri gelenleriyle görüşülmesine, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısının 30.AK.933 plakalı
aracın incelemesini yapabilmesi için gerekli şartların oluşturulmasına karar verilmiştir.
Akabinde saat 16:00 sularında Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı söz konusu aracın
incelemesini yapmaya başlamıştır. İncelemeyi izleyen kalabalığın arasından silah seslerinin
gelmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi yarım kalmıştır. Ateş açılması sonucu
kalabalığın arasında bulunan Ali YILMAZ isimli şahıs ağır şekilde yaralanmış ve dört kişi de
çeşitli yerlerinden yaralanmıştır..."

Şemdinli Kaymakamı M.Cihad FESLİHAN ifadesinde bu konuyla ilgili olarak;
"...9 Kasım olaylarının patlak vermesinden hemen sonra vali beyi aradım, ancak cep
telefonuna ulaşılamıyordû. Daha sonra yaklaşık 12:00-12:30 arasındaki zaman diliminde
ulaşarak olaylar hakkında vali beye bilgi arz ettim. Takviye kuvvet istedim. Muhtemelen vali
beyin olaydan haberi olmuş olacak ki bana "Tugaydayım kuvvet planlaması yapıyoruz."
Dedi. Sayın vali, ilçemize 15:30 civarında ilçemize helikopterle intikal etti. Taktik Alayda
durum değerlendirilmesi yapıldı, toplum önderleri ile görüşme teklifi valimizden geldi. O gün
sayın vali Alayda gelişmeleri takip etti. Ertesi gün emniyette vatandaşlarla toplantı yaptı... "

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN; "...Hastanede yaklaşık bir saat
kaldıktan sonra tekrar çarşıya geldim. Halk kalabalık bir şekilde bekliyordu. Halka tekrar
çağrı yaptım ve sakin olmalarını istedim. Bu arada olay mahallinde bölgeye Belediye
Başkanları ve Milletvekili Esat CANAN ında olduğunu gördüm. Onlarda halkı sakinleştirme
konusunda bana yardımcı oldular..."

Yüksekova Belediye Başkam Salih YILDIZ; "...Burada mevcut belgeler ile bu
olaylarla ilgili önemli belgelerin Doğan ERBAŞ. Kemal AKTAŞ ve Hüseyin YILMAZ adlı
şahısların ellerinde bulunduğunu duydum, bu şahıslarla görüşmenin yaralı olacağını
düşünüyorum... "
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Şemdinli Nüfus Müdürü Cahit PARLA; "... ilçe Yazı İşleri Müdürü ile birlikte 9
Kasım günü saat: 14.30.15.00 arasında eve gittik. Bizim lojmanlarımız ile Adalet Bakanlığı
lojmanları yan yanadır. Eve geldiğimizden itibaren 10-15 dakika içerisinde Kaymakam bey
beni arayarak C.Savcısına telefon irtibatı ile ulaşamadıklarını. C.Savcısı ile temas kurmamızı
hemen Emniyet Müdürlüğüne gelmesi gerektiğini söylemememizi istedi. Biz Yazı İşleri
Müdürü ile birlikte C.Savcısının evine gittik. Müdür bey apartmanın aşağısında bekledi. Ben
yukarıya çıktım. C.Savcısı o anda evde idi. Kaymakam bey in mesajını kendisine ilettim. Ben
kendisini kapı önünde bekledim. Birlikte aşağıya indik. Orada küçük bir değerlendirme
yaptık. Resmi araçla gitmenin o anki tansiyona göre sıkıntılı olabileceğini değerlendirerek
üçümüz yürüyerek Emniyet Müdürlüğüne geldik."

Kitabevi sahibi Seferi YILMAZ; "...Cumhuriyet Savcısının saat: 16.00 yada 16.30
şıralarında keşfe gelmesine kadar gelen sürede arabanın bagajında yer alan silah ve
mühimmat dışında siyah bir çanta ve bazı evraklar kalabalıktaki bazı şahıslar tarafından
alınarak teşhir edildi. Bu sürede evrakların bir bölümünün vatandaşların eline geçmiş olması
muhtemeldir..."

Esnaf Abdülcebar ÖPENGİN; "...Bir ara arabanım ön kaputuna bir harita koyarak
orada bulunan bir kameramana çekim yaptırdılar. Ancak kameranın hangi televizyon
kuruluşuna ait olduğunu bilmiyorum... "

Halktan Kadir ÖZCENER; "...Daha sonra keşif yapılacağı söylendi. Halkta keşif
yapılmasını istiyordu. Hakkari Milletvekili Esat CANAN yöre Belediye Başkanları, Avukatlar
Vali bey ile görüşmek üzere hastaneden ayrıldılar. Döndüklerinde aracın bulunduğu mahalde
halka keşif yapılacağı ve olay mahalinin boşaltılması gerektiğini milletvekili söyledi. Halk
olay mahallinden 60-70 metre kadar uzaklaştırıldı. Savcı bey beklendi... Aracın bagajında
bulunan silah, evrak, dosya, harita vb. malzemelerin kontrolsüz dönemde alınıp alınmadığı,
çeşitli şekillerde çoğaltılıp, çoğaltılmadığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Basında
gördüğüm üzeri naylonla kaplanmış haritayı her iki keşifte de görmedim. "

Avukat Mehmet EKİCİ; "...Ben büromdan Hakkari Milletvekili Esat CANAN ı
arayarak durumu anlattım. Bir an önce ilçeye gelmesini söyledim. Nitekim iki saat kadar
sonra Esat bey ve 11 Avukat arkadaş Yüksekova dan ilçeye geldiler. Olay mahallinde
buluştuk. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Araca kimsenin dokunmamasını, durum tespiti
yapılacağını vatandaşa anlattıktan sonra kaymakam beyle görüşmek üzere Emniyete gittik
Savcı beyde oradaydı. Keşfin yapılması konusunda fikir birliğine vardık. Avukatlar, Esat bey
ve Savcı bey birlikte aracın başına giderek keşfe başlanıldı... "

Avukat Sedat TÖRE; "...Bu sırada Kaymakam bey ve Emniyet Müdürü aracın
üstünden inerek hızla kalabalığın içerisine karışıp kayboldular. Bizde araç üzerinde bulunan
meslektaşımız avukat Mehmet EKİCİ yi o kalabalıktan çıkarmaya çalıştık Daha sonra biz
aracın olduğu yerden 15-20 metre uzaklaştık. Tekrar ortalık biraz sakinleşene kadar bekleyip
araca doğru yöneldik ve aracı tahrip edenlere sakin olmalarını, iddiaları doğru ise hemen
Savcı bey i getirip keşif yaptırmamız gerektiğini, dolayısı ile delillerin kaybolmaması için
aracı kimsenin yaklaşmaması yönünde telkinlerde bulunduk. Bu sırada aracın bagajı açılmış
ve olay yerinde bulunan bazı kişilerce bagajda bulunan bir çantadan dosyaların çıkartılıp
bize gösterildiğini "bakın bunlar hepsi resmi belgeler, bunların üçü birlikte idiler ve
birbirlerinden haberdarlar" diye seslendi. Bizde bunlara bu eşyaları ellememeleri
gerektiğini, bagaja koymalarını söyledik. Bu sırada bizde C.Savcısına ulaşmaya çalışıyorduk.
Fakat ulaşamadık Bunun üzerine etrafta bulunan ilçenin tanınmış ileri gelen şahıslarına
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araca sahip çıkmaları gerektiğini, kimseyi yaklaştırmamalarını söyledik Daha sonra Hakkari
milletvekili Esat CANAN. Mehmet beyi arayarak olayların çıktığını durum hakkında kendisine
bilgi vermesini istedi. Mehmet bey de durumun karışık olduğunu, halfan iddialarına göre
Emniyet güçlerince bir işyerinin bombalı saldırıda bulunduğunu söylediler ve hemen Şemdinli
ye gelmesini istedi. Bizde Mehmet bey ile Abdurrezzak bey Mehmet bey in bürosuna bir
durum değerlendirmesi için gittik Avukat Mehmet EKİCİ nin bürosunda durum
değerlendirmesi yaparken bazı küçük patlama sesleri duyduk Camdan baktığımızda bazı
kişilerin hükümet konağına doğru yöneldiğini ve Polisin de göz yaşartıcı bomba attığını
gördük Bu durumdan yarım saat sonra Hakkari Milletvekili Esat CANAN da Şemdinli ye
geldi. Biz Esat CANAN bey 'ide yanımıza alarak aracın etrafinı korumak amacı ile çevrelemiş
kişilerin bu durumlarını korumalarım ve savcılığa gidip savcı bey'i getireceğimizi söyledikten
sonra o sırada ilçenin mülki Amirlerinin toplantı halinde oldukları, ilçe Emniyet Amirliğine
geldik Hakkari milletvekili Esat CANAN Emniyet Müdürlüğün üst katında yapılmakta olan
toplantı odasına geçti ve yaklaşık bir saat burada kaldı. Milletvekili Esat CANAN aşağı kata
indiğinde bize "savcı bey ile görüştüğünü, olay mahallindeki halkı uzaklaştırmamız halinde
savcı bey in keşif için geleceğini" bize söyledi. Milletvekili Esat CANAN ile birlikte olay
mahalline gittik Esat CANAN burada balkona çıkarak halka sağ duyulu ve soğukkanlı
olmaları gerektiğini hitap etti ve C.Savcısımn keşif yapmak için olay yerine geleceğini
söyledi. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra savcı bey ve yanındaki heyet keşif yapmak için
olay yerine geldi...30 AK 933 plakalı araçta bulanan ve yukarıda Esat CANAN in geçici
olarak teslim aldığı ve halen adli emanette bulunan dosyadan adı geçen milletvekilinin bir
örnek aldığını ifademin sonunda bildirmek isterim."

Esnaf Mehmet Reşit KAYA; "...Mehmet Zahir KORKMAZ hastaneye götürüldüğü
için halk hastaneye doğru harekete geçti. Ben aracın yanında kaldım. Hastaneye gitmedim.
Dolayısı ile Hükümet konağı ve diğer kamu binalarının taşlanmasına ilişkin bir şey
görmedim. Bu arada kardeşim Harbi KAYA nın yaralandığını ve Yüksekova ya sevk edildiğini
söylediler. Kardeşimin ne zaman ve nasıl yaralandığını görmedim ve duymadım. Kendisine
sorduğumda da tam olarak neyle yaralandığını anlayamadığını söyledi. Bende sanırım
saat: 13.00 gibi Yüksekova ya hareket ettim. Gidişim sırasında Polis noktasında Polisler
duruyordu. Halktan kimseyi görmedim. Sanırım iki saat kadar sonra tekrar Şemdinli ye
döndüm. Benim bulunduğum süre içerisinde aracın bagajından hiç kimse hiç bir şey almadı.
Televizyon çekimi yapıldığını da görmedim. Hava karardığında keşif için savcı bey
milletvekili Esat CANAN ve avutalar olay mahalline geldiler. Halfa önceden 50-60 metre
uzaklaştırmıştık Keşif sırasında bende keşif heyetine yakındım... "

Halktan Zubeyir ASLAN; "...Kaymakam bey ve Emniyet Müdürü oradan ayrıldılar.
Savcı bey in keşfe gelmesine kadar vatandaşı sakinleştirmek için pek çok vatandaş gibi bende
gayret sarf ettim. Savcı bey hava kararmak üzere iken keşif mahalline geldi..."

DTP Genel Merkez Yöneticilerinden Av.Doğan ERBAŞ; "...Çalışmalarımızı
12.11.2005 günü itibari ile tamamladık Yarın Ankara iline döneceğiz. Yaptığımız
çalışmaların neticesinde bir rapor hazırlayarak kamuoyunun ve ilgili resmi çevrelerin
dikkatine sunacağız. Raporumuzu henüz tamamlayamadığımız için şu an itibari ile tarafınıza
olaylar ile ilgili bilgi ve belge verebilecek durumda değiliz. Önümüzdeki birkaç gün içinde
tamamlayabileceğimiz raporumuzu talep halinde sunabileceğimizi ifade etmek isterim. "

Demek suretiyle konuya açıklık getirmektedirler.

Tüm bu beyanlar bir arada değerlendirildiğinde, bomba patlaması olayından sonra
yaklaşık bir saat kadar aracın bulunduğu bölgede kargaşa yaşandığı, tüm güvenlik güçlerinin
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bu süre sonunda (yaklaşık saat 13:00) olay mahallini terk ederek kendi resmi binalarına
çekildikleri ve korunmaya yönelik tedbirler aldıkları, C.Savcısının ilk keşfinin yapılmaya
başlandığı yaklaşık saat 16:00'ya kadar 30 AK 933 plakalı araç, içindeki silah, mühimmat ve
belgelerin grubun elinde kaldığı, grup içinden bazı kişilerin ki bunlar muhtemelen grubu
yönlendirme ve sevk etme gücüne sahip kimseler olmalıdır, araçtaki belgeleri fotokopi ile
çoğalttıkları, fotokopi ile çoğaltılamayacak bir askeri haritayı kaybettikleri, ayrıca
astsubaylara ait olduğu bilinen ajandaları aldıkları, araçtan alınarak çoğaltılan bilgi ve
belgelerin bazı basın-yayın orgarlanna da verildiği, ertesi gün de (10.11.2005) ilçeye gelen
Demokratik Toplum Partisi merkez yöneticileri Doğan ERBAŞ, Kemal AKTAŞ ve Hüseyin
YILMAZ'a da verildiği, bu kişilerin belgelere sahip olduklarım görüşmelerimiz sırasmda
Müfettişliğimize de ifade ettikleri,

Bu dönemde saat 15:30 civarında Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, Hakkari İl
Jandarma Komutanı Erhan KUBAT ve İl Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE'nin helikopterle
Şemdinli'deki Taktik Alaya intikal ettikleri, Yüksekova ilçesinde bulunan CHP Hakkari
Milletvekili Esat CANAN'in ve Yüksekova'dan çok sayıda avukatın da Şemdinli'ye geldiği,
başta Hükümet Konağı olmak üzere (emniyet birimleri ve hastane hariç) tüm kamu
binalanndaki memurların ayrıldıkları, bu nedenle C.Savası Harun AYIK'in da makamında
bulunmadığı, kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ilçe Kaymakamının girişimleri
sonucu lojmanında ulaşıldığı ve Emniyet Müdürlüğüne gelmesinin sağlandığı, Şemdinli
Emniyet Müdürlüğünde bir değerlendirme toplantısı yapıldığı, bu sırada CHP Hakkari
Milletvekili Esat CANAN, belediye başkanları ve bazı avukatların da ilçe emniyet
müdürlüğüne giderek yetkililerle görüştüğü ve C.Savcısının keşif yapması konusunda
mutabık kaldıkları, halkı sakinleştirme konusunda yetkililerin bu kişilerden yardım talep
ettiği,

Anlaşılmaktadır.

7. KEŞFİN BAŞLAMASI VE YARIM KALMASI:

Konuyu tahlil etmeden önce müfettişliğimizce ifadelerine başvurulan kişilerin konuyla
ilgili gözlemlerine baktığımızda;

Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN; "...Aynı gün saat 15:30
sularında İl Valisi ve beraberindeki heyetin helikopterle Taktik Jandarma Sınır Alay
Komutanlığına gelmesiyle Vali başkanlığında kriz merkezi kurulmuş ve durum
değerlendirmesi yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerinin takviye edilmesine, toplumun
ileri gelenleriyle görüşülmesine. Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısının 30.AK.933 plakalı
aracın incelemesini yapabilmesi için gerekli şartların oluşturulmasına karar verilmiştir.
Akabinde saat 16:00 sularında Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı söz konusu aracın
incelemesini yapmaya başlamıştır. İncelemeyi izleyen kalabalığın arasından silah seslerinin
gelmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi yarım kalmıştır..."

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN; "...Akşam üzeri Savcı Bey'in keşfi
sırasında bir takside kalabalığa ateş açıldı. Bu sırada bir vatandaş hayatım kaybetti. Ortalık
karışınca savcı Bey 'de keşfi tamamlayamadan olay yerinden ayrıldı... "

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Sanırım 15.30-16.00
sıralarında savcı bey'i keşif yapmak üzere olay mahalline götürdüm. Yanımda beş kişilik
kuvvetimde vardı. Bu arada Başkomiserim beni aradı ye "nokta düşüyor" dedi. Keşif
mahallinden ayrıldım ve Emniyete döndüm. Emniyet Müdürlüğüne gireceğim sırada olay
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mahallinden 7-8 el silah sesi geldiğini duydum. Orada bulunmadığım için ben görmedim
ancak sonradan aldığım bilgilere göre Ziraat Bankası önüne toplanmış ve ateş yakmış olan
500-600 kişilik gruba Tanju Çavuş isimli uzman çavuşun ateş açtığı ve 5 kişinin de
yaralandığını, hepsinin de Yüksekovaya sevk edildiğini söylediler... "

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ; "...Durumu
değerlendirmek için Emniyete gidip toplantı yaptık. Durumdan üst komutanlığı haberdar
ettik Bu arada İl Valisi, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanımız bölgeye helikopter ile
intikal ettiler. Ben aynı helikopter ile Terörle Mücadele Daire Başkanının gitmesini organize
ettim. Vali bey gelince bir kriz yönetimi oluşturuldu. Milletvekili Esat CANAN bazı Belediye
başkanları ve Avukatlar ile görüşülerek bir an önce keşif yapılması için ortam hazırlanmak
istendi. Alınan karar çerçevesinde yukarıda ki saydığım şahısların kontrolünde ve küçük bir
Emniyet Ekibi desteğinde keşif yapılması kararlaşUnldı ve keşif mahalline bu ekip gitti. Keşif
yürürken silah atıldığını ve bazı şahısların silahla yaralandığı haberi geldi..."

İşyerinde bomba patlayan Seferi YILMAZ; "...C.Savcısı yaklaşık yarım saat araç
başında keşif yaptı. Bu esnada yanında avukatlar ve CHP Hakkari Milletvekili Esat CANAN
beyde Savcı Bey'e eşlik ettiler vatandaşlar uyan üzerine 10-15 metre uzağa çekilmişlerdi.
Ancak esas kalabalık Ziraat bankası civannda bulunmaktaydı. O saatlerde havada kararmış
durumdaydı. Bir ara silah sesleri ve izli mermiler gördük Hemen akabinde Mehmet TEKİN
isimli şahıs keşif mahalline doğru gelerek "ateş açıldı ve beş kişi vuruldu" dedi. Bunun
üzerine keşif civarında bulanan şahıslar tahrik oldular. Emniyet Müdürüne yönelik olarak
"Müdür bey tedbir alda ateş açılmasın " dediler. Ancak Savcı bey keşif yapılması için şartları
uygun görmese gerek ki keşif mahallinden ayrıldı. Zaten o sırada ortalıkta biraz kanşmıştı.
Milletvekili biraz durdu ve savcı bey'in nereye gittiğini sordu. Kalabalık yaralanan
şahısların hastaneye sevk edilmesi nedeni ile hastaneye gitti. Bende daha sonra hastaneye
gittim..."

Şemdinli halkından Abdulcebar ÖPENGİN; "...Akşam karanlık olunca C.Savcısı
ve Esat CANAN ile diğer avukatlar gelerek keşif yaptılar. Keşif sırasında yaşlı olan kişiler bir
kordon oluşturarak keşfin rahat ortamda sürdürülmesine gayret etti. İlçe girişi tarafından
havaya izli mermilerin geldiğini gördüm. Savcı bey dosyalan incelerken kendisini
göremediğim ama sesinden Altınsu köyünden Abdulaziz DEMİR veya Hacı KILJÇ olduğunu
tahmin ettiğim bir kişi bağırarak savcı bey'e ve Esat bey'e "müdahale edin ateş ediyorlar,
beş kişi daha vuruldu " dedi. Bu fırsattan yararlanan ve ilçe merkezinde Alan yolu üzerinde
oturan ve 5-6 yıl önce babası PKK tarafından öldürülen ve deli Mehmet olarak tanınan
şahısın oğlu C.Savcısına bağırarak bir şeyler söyledi. O arada keşifte kullanılan daktilo yere
düştü. C.Savcısı keşfi tamamlamadan keşif mahallinden aynldı. Ancak keşif sırasında Savcı
bey'in incelediği dosyalan savcı bey de veya avukatlarda veya aracın içinde kaldığı
hususunda bilgi sahibi değilim... "

Şemdinli halkından Kadir ÖZCANER; "...Daha sonra keşif yapılacağı söylendi.
Halkta keşif yapılmasını istiyordu. Hakkari Milletvekili Esat CANAN yöre Belediye
Başkanları, Avukatlar Vali bey ile görüşmek üzere hastaneden aynldılar. Döndüklerinde
aracın bulunduğu mahalde halka keşif yapılacağı ve olay mahalinin boşaltılması gerektiğini
milletvekili söyledi. Halk olay mahallinden 60-70 metre kadar uzaklaştırıldı. Savcı bey
beklendi. Savcı bey biraz gecikmekle beraber geldi ve kesife başlandı. Bu sırada hava
kararmıştı. Halk biraz uzaklaştınldığı için özellikle Yüksekova istikametine doğru olan yolda
büyük bir insan kalabalığı oluşmuştu. Bu arada silah sesleri devam ediyordu... Zannediyorum
bu silah sesleri 10 dakika kadar devam etti. Keşfin sonlanna doğru uzakta bekleyen
vatandaşlardan iki üç kişi keşif mahalline doğru koşarak geliyorlardı. Ben onlara doğru
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gittim ve onları durdurdum. Bana birkaç kişinin öldüğünü söylediler. Ben fazla ayrıntıya
girmeden "durun" dedim. Keşif devam ettiği için onları geri gönderdim. Ancak keşif
mahalline döndüğümde savcı bey in gittiğini söylediler. Adliyeden iki görevli halen orada idi.
Keşif yarıda kaldığını için bu görevlileri ve malzemelerini beraber Hükümet konağının önüne
kadar indirdik. Ben oradan hastaneye geçtim..."

Şemdinli halkından Avukat Mehmet EKİCİ; "...Ben büromdan Hakkari
Milletvekili Esat CANAN ı arayarak durumu anlattım. Bir an önce ilçeye gelmesini söyledim.
Nitekim iki saat kadar sonra Esat bey ve 11 Avukat arkadaş Yüksekova dan ilçeye geldiler.
Olay mahallinde buluştuk. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Araca kimsenin
dokunmamasını, durum tespiti yapılacağını vatandaşa anlattıktan sonra kaymakam beyle
görüşmek üzere Emniyete gittik. Savcı beyde oradaydı. Keşfin yapılması konusunda fikir
birliğine vardık. Avukatlar, Esat bey ve Savcı bey birlikte aracın başına giderek keşfe
başlanıldı. Bu sırada hava yeni kararmıştı. Keşif mahallinde Emniyet Müdürü ve birkaç
Poliste bulunuyordu. Keşfe önce aracın motor ve şase numarasının tespiti ile başlamak
istedik. Ancak havanın kararması ve teknik olarak motor numarasını bilemememiz nedeni ile
bir tamirciden yardım istendi. Tamirci 15 dakika kadar sonra geldi. Bilahare motor ve şase
numarası tespiti yapıldı. Sonra aracın bagajı açılarak bagajdaki 3 adet uzun namlulu silah,
bir hücum yeleği, bir torba içerisindeki 2 adet MKE yapımı el bombası, bir çanta ve mavi
kaplı 3, 4 yada 5 dosya ve dosyaların içerisinde çıkan farklı ebatta iki not defteri görüldü.
Keşfe dosya incelenmesi ile devam edildi. Toplam bir saat kadar süren çalışma sırasında
havadan çok sayıda izli mermi geçtiğini gördük. Ancak buna rağmen keşfe ara vermeden
devam ettik Ne var ki Ziraat bankası civarında bekleyen çok sayıda insanın üzerine silah atışı
yapılması üzerine keşif mahalline doğru insanlar kaçıştılar. Bu ateşe bağlı olarak ortaya
çıkan panik sırasında bazı şahısların yaralılar, ölüler var biçiminde seslerini duyduk. Savcı
bey keşfi yarıda bırakarak ayrıldı. Bizde avukatlar ile birlikte yaralıların götürüldüğü
hastaneye gittik Bu arada dosyalara, silah ve mühimmata ne olduğunu hatırlamıyorum.
Ancak bilahare duyduğum kadar ile Esat CANAN Bey dosyalan kendisi almış. Diğer
malzemeler araçta bırakılmıştır..."

Şemdinli esnaflarından Mehmet Reşit KAYA; "...Hava karardığında keşif için
savcı bey milletvekili Esat CANAN ve avutalar olay mahalline geldiler. Halkı önceden 50-60
metre uzaklaşttrmıştık. Keşif sırasında bende keşif heyetine yakındım. Keşif sırasında
bagajdaki tüm malzemeler çıkarıldı. Bagajın arkasında yere konuldu. Keşif başlayalı yaklaşık
yanm saat olmuştu ki Yüksekova istikametinde toplanmış olan vatandaşlardan bazıları ateş
açıldığını ve birkaç kişinin öldüğünü söylediler. O istikametten gelen silah seslerini bende
duydum. Aynca keşif mahallinin bulunduğu yerin üzerinden de izli mermiler geçtiğini
gördüm. 2-3 kişinin öldüğü haberinin gelmesi üzerine bende o istikamet doğru koştum. Çok
kalabalık olduğu için yaralanan şahıslan orada göremedim. Dolayısı ile ateş ettiği iddia
edilen şahısı ve aracını da görmedim. Keşif mahalline geri döndüğümde keşif heyetinin
ayrılmış olduğunu gördüm. Bende oradan hastaneye gittim... "

Şemdinli halkından Avukat Sedat TÖRE; "...Hakkari Milletvekili Esat CANAN da
Şemdinli ye geldi. Biz Esat CANAN bey'ide yanımıza alarak aracın etrafım korumak amacı
ile çevrelemiş kişilerin bu durumlannı korumalannı ve savcılığa gidip savcı bey 7
getireceğimizi söyledikten sonra o sırada ilçenin mülki Amirlerinin toplantı halinde olduktan,
ilce Emniyet Amirliğine geldik. Hakkari milletvekili Esat CANAN Emniyet Müdürlüğün üst
katında yapılmakta olan toplantı odasına geçti ve yaklaşık bir saat burada kaldı. Milletvekili
Esat CANAN aşağı kata indiğinde bize "savcı bey ile görüştüğünü, olay mahallindeki halkı
uzaklaştırmama halinde savcı bey in keşif için geleceğini" bize söyledi. Milletvekili Esat
CANAN ile birlikte olay mahalline gittik. Esat CANAN burada balkona çıkarak halka sağ
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duyulu ve soğukkanlı olmaları gerektiğini hitap etti ve C.Savcısının keşif yapmak için olay
yerine geleceğini söyledi. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra savcı bey ve yanındaki heyet
keşif yapmak için olay yerine geldi. Keşif sürerken ilçedeki Polis noktasından keşif heyetinin
bulunduğu yöne doğru yüksekten izli mermiler geçtiğini gördük. Bunun üzerine savcı bey
telaşlandı ve yafanda bulunan birkaç kişi Emniyet Müdürüne ateşin kesilmesi için emir
vermesini söylediler. Bizde avukat heyeti olarak savcı bey'e keşfin devam etmesi gerektiğini
ciddi bir şey olmadığını söyledik. Savcı bey de bunun üzerine keşfe devam etti. Yaklaşık 20
dakika daha keşif sürdü. Fakat yeni silah sesleri duyulması üzerine keşif durdu ve kalabalığı
yarıp keşif mahalline doğru gelen Şemdinli ye bağlı ismini şu an hatırlamadığım bir köyden
eskiden muhtarlık yapmış olan Zübeyir ASLAN koşarak geldi ve savcı bey " bir araçtan ateş
açıldı, 5 insan öldürüldü, neden müdalale etmiyorsunuz" diye bağırdı. Hemen arkasından
siyah elbiseli bir şahısta keşif heyetinin yanına geldi "5 kişiyi öldürdüler, savcının gitmesini
izin vermeyelim " diyerek bizi tahrik etmeye çalıştı. Fakat orada bulunan vatandaşlar onu
uzaklaştırdılar. Bu sırada bir kişi keşif için incelenmekte olan kaleşnikov silahlardan birine
elini uzattı. Fakat bu şahısta orada bulunanlarca itilmek suretiyle uzaklaştırıldı. Bu sırada
C.savcısının orda kalmadığını gördüm. Keşif sona ermişti. Keşifle birlikte bulunan Belediye
başkanları ve avvatlardan oluşan heyetten birkaç kişi aracın bagajında bulunan ve keşif
sırasında yere dizilen silahlan ve diğer şeyleri tekrar bagaja koydu. Fakat araçta bulunan
dosyaların kaybolmasından endişe ettikleri için bunları Hakkari Milletvekili Esat CANAN a
teslim ettiler. Bizde ne yapmamız gerektiği konusunda tartışırken Esat CANAN hastaneye
gittiğini duyduk ve bizde hastaneye gittik..."

Şemdinli halkından Şahin KAPLAN; "...İlgili makamlarla görüşmeler yapıldıktan
sonra sivil Polislerin desteğinde ve avukatların, milletvekili Esat CANAN m ve ilçe Belediye
Başkanlarının katılımı ile savcı bey keşif yapmaya başladı. Keşif için kalabalık keşif
mahallinden uzaklaştırılmıştı. Benim de aralarında bulunduğum bir grup insanda bir koridor
oluşturdular. Keşif devam ederken Polis noktası civarından atıldığını düşündüğüm izli
mermiler üzerimizden geçiyordu. Buna karşın keşif devam etti. 30-35 dakika sonra Ziraat
bankası önünde bir güvenlik görevlisinin ateş etmesi neticesinde 4-5 vatandaşın yaralandığı
haberi geldi ve savcı bey keşfe ara verdi... "

Şemdinli halkından Zübeyir ARSLAN; "...Savcı bey hava kararmak üzere iken
keşif mahalline geldi. Yarım saat kadar keşfini yapmaya devam etti. O sırada Ziraat bankası
civarında yaklaşık bin civarında insan toplanmıştı. Bir ara o taraftan silah sesleri geldi.
Vatandaşların bir bölümü keşif mahalline doğru kaçtılar. Biz gidip sorduğumuzda
vatandaşlar "Tanju Çavuş bizleri tarıyor" dediler. Zaten biz keşif sırasında keşfin düzenli
yürümesi bakımından tedbir mahiyetinde görev almıştık Dolayısıyla ateşi açan şahısı görmüş
değilim. Nitekim bu hadisenin ardından C. Savcısı keşif mahallinden ayrıldı. Keşif sırasında
savcı bey in incelediği dosyalar ve silah ve mühimmata ne olduğunu bilmiyorum. Zira o anda
tüm dikkatimi saldırgan kalabalığı sakinleştirmeye vermiştim. "

Demek suretiyle konuyu açıklamaktadırlar.

İfadelerden: 30 AK 933 plakalı aracın başından güvenlik güçlerinin tahminen saat
13:00 civarında ayrılmasının ardından, saat 16:00'ya kadar kontrolsüz bir süreç yaşandığı,
daha sonra ayrıntıları verileceği üzere bu dönemde ilçenin çeşitli bölgelerinde bazı asayişe
müessir olayların olduğu, Yüksekova'da bulunan CHP Milletvekili Esat CANAN'ın
Şemdinli'ye geldiği, ayrıca Yüksekova'dan çok sayıda avukatın da geldiği, Şemdinli'deki
Avukatların ve belediye başkanlarının katılımıyla oluşan grubun durum değerlendirmesi
yaptığı, bu sırada ilçe Kaymakamı ve diğer yetkililerin katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğünde
de bir toplantı gerçekleştirildiği, CHP Milletvekili Esat CANAN ve beraberindeki birkaç
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kişilik heyetin yetkililerle görüşmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gittiği, Kaymakam
başkanlığında yapılan toplantıya CHP Milletvekili Esat CANAN'ın da katıldığı, görüşmeler
sonucunda patlama verinde ve araç üzerinde C.Savcısı tarafından kesif yapılması gerektifei,
bunun için sınırlı sayıda güvenlik mensubu ile C.Savcısı Harun AYDC'ın olav mahalline
gitmesi. CHP Milletvekili Esat CANAN ve diğer ileri gelenlerin de halkı olav mahallinden
makul bir uzaklığa göndermesi ve keşfin sağlıklı yapılması için herkesin üzerine düşeni
yapması konusunda uzlasıldıfo. CHP Milletvekili Esat CANAN ve beraberindeki heyetin olay
mahalline geldiği, durumu halka anlattığı ve yardımcı olmalarım istedikleri, birkaç
gözlemcinin araç başında bulunması kaydıyla halkın araçtan makul bir mesafeye
uzaklaştırıldığı, saat 16:00 civarında C.Savcısı Harun AYIK'in, yanında ilçe Emniyet Müdürü
Tacettin ASLAN'ın da dahil olduğu beş kişilik emniyet personeli ve keşif için gerekli adli
personelle birlikte aracın bulunduğu mahalle gelindiği ve keşfe başlandığı, önce araçla ilgili
tespitlerin yapıldığı, daha sonra araçta bulunan silah, mühimmat ve belgelerin tespitlerine
geçildiği, bu arada ilçenin Yüksekova istikametinden girişindeki polis kontrol noktasının bir
grup tarafından taşlanması ve basılmak istenmesi, noktada görev yapan polis memurlarının
havaya ateş açmaları nedeniyle atılan izli mermilerin keşif heyetinin bulunduğu yerin
üzerinden de geçtiği, bu durumun gerek bölgedeki halk tarafından ve gerekse keşif heyeti
açısından bir süre tereddüt doğurduğu ancak keşfe devam edildiği, ancak keşfin
başlamasından yaklaşık bir saat sonra keşif mahallinde silah sesleri duyulması, bazı kişilerin
gelerek ateş açılması sonucu bazı kişilerin öldüğü veya yaralandığı şeklinde bilgiler getirmesi
üzerine, çevrede toplanmış bulunan grubun hareketlendiği, keşif yerine yaklaşanlar olduğu,
hatta bir kişinin araçta bulunan uzun namlulu silahlardan birin almaya teşebbüs ettiği, bu
şartlarda keşfin güvenli yapılmasından endişe eden C.Savcısı Harun AYIK'ın keşif
mahallinden ayrıldığı, arabadan çıkarıldığı söylenen silah ve mühimmatın vatandaşlarca
tekrar aracın bagajına konulduğu, çok sayıda tanık tarafından teyid edilmemekle birlikte
evrakların da CHP Milletvekili Esat CANAN tarafından alındığı ve tekrar güvenlik güçlerinin
kontrolü dışında bir sürecin başladığı,

Olayla ilgili keşif yapılmasının adli süreç acısından çok önemli olduğu, bu nedenle
olay gerçekleştikten sonra en kısa sürede keşfin yapılması gerektiği, ancak ilçede yaşanan
kontrolsüz durum nedeniyle keşfin başlamasının geciktiği, C.Savcısının saat 15:00 civarında
evinden çağrıldığı, keşfin yapılması konusunda yeterli güvenlik kuvveti bulundurulmak
yerine CHP Milletvekili Esat CANAN'ın ve halkın ileri gelenlerinin sözlü garantilerine itibar
edildiği, sadece (5) kişilik güvenlik kuvveti ile yüzlerce kişinin toplandığı bölgeye gidildiği,
halkın sakinleştirilmesi konusunda taahhütte bulunan kişilerin, grubun bir kısmının ilçe
girişindeki polis noktasını basma girişimini engelleyemedikleri veya engellemedikleri, bir
taraftan polis noktası yüzlerce kişi tarafından taciz altında iken, yaklaşık 500 mt ileride
sağlıklı bir keşfin yapılmasının normal şartlarla da mümkün olmadığı, bu konuda yetkililerin
gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri, olayı iyi okuyamadıkları,

Anlaşılmaktadır.
Güvenlik tedbiri alınması konusunda yetkili olan Şemdinli İlçe Emniyet Müdürünün

bu kadar az kuvvetle keşif mahalline gidilmesini uygun görmesinin hatalı bir karar olduğu
değerlendirilmektedir...

9. İKİNCİ KEŞFİN YAPILMASI:

Konuyla ilgili olarak bilgisine başvurulanlardan;

Kaymakam Mustafa Cfhad FESLİHAN; "...Gerekli tedbirler alındıktan sonra
Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısının söz konusu araç üzerinde yarım kalan incelemesine
güvenlik tedbirleri alınarak saat 21:00 sularında tekrar başlanmış ve yaklaşık bir saat süren

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 429 —

inceleme neticesinde Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla araç Hükümet Konağı önüne
çekilmiştir..."

İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Şehir merkezindeki aşırı kalabalık
nedeni ile Hakkari Emniyetinden gelen 30 kişilik takviye kuvveti başlangıçta şehre alamadık.
Ancak gece 20.00-21.00 gibi intikal ettiler Saat:22.00 civarında yapılan ikinci keşif için
Hakkari den gelen takviye kuvvetin yardımı ile gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Ben keşif
mahalline gitmedim. Daha sonra keşfin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını söylediler..."

İlçe Jandarma Komutanı Bn. Erdem YILMAZ; "...9 Kasım günü akşam
saat:22.00 den sonra benim de iştirakimle olay yeri keşfi ikmal edildi. Silah, mühimmat ve
dosyalar C.Savcısı tarafından teslim alındı. Sonradan öğrendiğim kadarı ile Astsubayların
kullanmakta olduğu 2 Adet ajanda teslim alınan malzemeler arasında bulunmuyordu.
Muhtemelen gündüz saatlerinde yaşanan o kargaşa arasında meçhul şahıslar tarafinaan bu
ajandalar çalındı..."

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN; "...Bu sırada Vali Bey'de ilçeye
gelmişti. Güvenlik birim amirleri ve bizlerin katıldığı bir toplantı Alay 'da yapıldı. Olayları
sakinleştirmek için birbirimize yardımcı olmaya karar verdik. Bu arada vatandaş aracı halen
kontrolünde bulunduruyordu. Başında nöbet tutuyorlardı. Biz tekrar olay mahalline gittik.
Halkı sakinleştirdik ve keşif yapılmaya uygun bir ortam oluşturuldu. Savcı Bey ve Güvenlik
elemanları geldiler, keşif yapıldı. Araçtan 3 Adet Kaleş ve bir sürü evrak çıktı. Savcı Bey
onlara el koydu..."

Yüksekova Belediye Başkanı Salih YILDIZ; "...Burada dikkat çekici olan sözünü
ettiğim araçta 3 Adet Kalenşinkof Piyade tüfeği, 2 Adet MKE yapımı el bombası, 4-5 adet
dosya ve bu dosyalarda bir çok kişinin isim listeleri, ev adresleri, krokiler, özellikle de Seferi
YILMAZ m 2 adet fotoğrafının da yer aldığı kimlik bilgilerini içeren işyerinin kırmızı kalemle
işaretlenmiş krokisini haiz belgeler ilgi çekicidir. ...Ben Şemdinli'ye C.Saycısının keşfi
sırasında meydana gelen ateş açma eylemi sırasında geldim. Sayın Vali 'de o zaman Şemdinli
de idi. Kaymakam Bey beni arayarak Şemdinli Belediye Başkam ile birlikte Taktik Alay
Komutanlığın da Sayın Vali 'nin bizi beklediğini acele olarak oraya intikal etmemizi istedi. Biz
yaklaşık 1 saat sonra Esas CANAN Bey ile birlikte Hakkari, Esendere, Şemdinli ve Yüksekova
Belediye Başkanı ve İl genel Meclis üyesi Ferhenk YAZGAN ile beraber sayın Vali'yi gittik.
Olayların yatıştınlması için bir değerlendirme yaptık. Zaman kaybedilmeden olay yerinde
C.Savcısımn keşif yapması için uygun ortam hazırlanmasını bizden talep etti. Biz gerekli
girişimleri yaptık. Keşif o gün saat:22.30 civarında başladı ve saat:24.00 civarında
tamamlandı..."

Umut Kitabevi sahibi Seferi YILMAZ; "...Hastanede Yüksekova, Şemdinli Belediye
Başkanları bazı başka siyasiler bir komisyon oluşturdular ve Vali Bey 7e görüşmeye gittiler.
İki saat sonra Savcı Bey beraberinde sözünü ettiğim siyasiler ile birlikte gelerek keşfi
tamamladı. Aracı, silah ve mühimmatı ve dosyaları zapt ederek adliye ye götürdü. Benim
elimde araçta bulunan dosya örnekleri mevcut değildir. Elinde dosya örneği olan kimselerin
var olup olmadığını araştırıyorum. Ancak silah ve mühimmatın herhangi bir şekilde başka bir
şahısın eline geçmediğini biliyorum..."

Vatandaşlardan Kadir ÖZCANER; "...Zannederim saat:21.00 den sonra keşif
yerine tekrar gidildi ve keşif tamamlandı. Ben eve gittiğimde saat:22.30 idi... "
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Avukat Mehmet EKİCİ; "...Esat Bey ve biz hastanede iken Esat Bey. Sayın
Kaymakam bey ve Vali beyle görüştü. Alaya giderek durum değerlendirmesi yapılması
gerektiğini ifade etti. Zira o saatlerde Sayın Vali alayda bulunuyormuş. Ben Alaya gitmedim.
Esat beyden ayrıldım. Bir vatandaşın iş yerinde onları bekledim. Esat Bey in bizden
ayrıldıktan sonra Alay'a gitti. Yanında Hakkari. Şemdinli ve Yüksekova Belediye başkanları
ve Avukat Bahattin YİĞİT bulunuyordu. Dönüşte hastanede buluştuk. Keşfin yapılması için
uygun ortamın gerektiği ve bunun için yapılması gerekenlerin konuşulduğunu ifade etti. Keşif
mahalline hareket ettik. 15-20 dakika sonra savcı beyde geldi. Gerekli tedbirler güvenlik
birimleri tarafından sağlandı. Keşfe başlanıldı. Aracın bagajı açıldığında dosyalar dahil
daha önce gördüğüm bütün silah ve mühimmat oradaydı. Keşif sakin bir biçimde tamamlandı.
Daha sonra pasaja gidildi. Kapı açıldı. Cep telefonun ışığı ile etraf görüldü. Ancak savcı bey
keşfin bu şekilde yapılmasının mümkün olmadığım söyleyince araç ile işhanı arasındaki
mesafe ölçülmek suretiyle iş tamamlandı. Ben ayrılarak evime gittim. "

Vatandaşlardan Mehmet Reşit KAYA; "...Saat:23.00-24.00 sıralarında gerekli
tedbirler alındı ve savcı bey tekrar keşfe geldi. Bu keşifte yaklaşık 1 saat sürdü. Sonra heyet
pasajın bulunduğu yere gitti. Ancak karanlık olduğu için orada keşif yapılmadı... "

Avukat Sedat TÖRE; "...Hastanede yine bir araya geldik ve sınır Taktik Alay
Komutamlğında Vali, İl Jandarma Alay Komutanı ve ilçe mülki amirlerine toplandığının ve
heyette bulunan Esat CANAN ı arayarak oraya istediklerini duyduk. Esat CANAN Hakkari,
Yüksekova ve Şemdinli Belediye Başkanları, 2 Avukat ve Şemdinli iş adamlarından Mehmet
TEKİN bu toplantıya gitmek üzere bizden ayrıldılar. 1 saat süren bu toplantı sonucunda
bizimle birlikte olan heyet dönerek bize keşfin tamamlanacağını ve tekrar halfa keşif
mahallinden tamamen uzaklaştırmamızı söylediler. Bizde tekrar keşif mahalline gittik ve
sadece heyet olarak orada savcı bey 'i bekledik Olay yerine intikalimizden yarım saat sonra
çok sayıda güvenlik gücü geldi ve tedbir aldılar. Daha sonra savcı bey gelerek keşfi bitirdi... "

Vatandaşlardan Şahin KAPLAN; "...Akşamleyin saat:21.00-22.00 gibi yeniden
sükunet sağlandı. C. Savcısı keşif mahalline geldi ve keşfini tamamladı. Gün boyunca kamu
binalarına yönelen şiddeti engellemeye çalışan vatandaşlar da vardı. Vatandaşların talepleri
C.Savcismın gelip bir an gelip keşif yapması idi."

Demek suretiyle konuyu açıklamaktadırlar.

İfadelerden anlaşıldığı kadarıyla; saat 15:3O'da Hakkari Valisinin ilçeye intikalinden
sonra Taktik Alayda Kriz Merkezi oluşturulduğu, ilk keşfin akim kalmasından sonra Alayda
Vali Erdoğan GÜRBÜZ'ün CHP Milletvekili Esat CANAN, bazı avukatlar, belediye
başkanlarım çağırarak bir görüşme yaptığı ve keşfin mutlaka yapılması konusunda mutabık
kalındığı, bunun üzerine saat konusunda bir tutarlılık olmamakla birlikte (Savcılık tutanağı
elimizde olmadığından keşfin tam başlama ve bitiş saatlerini bilemiyoruz) 09 Kasım 2005
günü saat 21:00'den sonra ki bir saatte, muhtemelen saat 22:00'ye yakın zamanlarda
Hakkari'den gönderilen takviye polis gücünün de desteğiyle keşfe yeniden başlandığı ve
keşfin olaysız olarak tamamlandığı, aracın içerisindeki silah, mühimmat ve dosyalara el
konulduğu, aracın Hükümet Konağı bahçesine çekildiği, daha sonra patlamanın olduğu
Özipek Pasajına gidildiği, karanlık olması ve aydınlatma imkanı bulunmaması nedeniyle
sabah keşfin yapılması amacıyla pasajın mühürlendiği ve olay mahallinden heyetin ayrıldığı,
10.11.2005 tarihinde Özipek Pasajmdaki Umut Kitabevinde ve Hükümet Konağı bahçesine
çekilmiş bulunan 30 AK 933 plakalı araçta Şemdinli C.Savcısı nezaretinde keşif yapıldığı ve
olay yeri tespit tutanağı düzenlendiği,
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09 Kasım 2005 günü ilçe merkezinde muhtemelen saat 12:00'de meydana gelmiş bir
olayın keşif sürecinin ancak (11) saat sonra yaklaşık saat 23:00'de tamamlandığı, arada gecen
kontrolsüz dönemde olay yerinin ve aracın güvenlik kuvvetlerinin hakimiyeti dışında kaldığı,
bu nedenle daha sonradan kaybolan malzemeler, değiştirildiği iddia edilen el bombalan gibi
konularda çeşitli spekülasyonların yapılmasının da yolunun açıldığı,

Anlaşılmaktadır.

12. VEYSEL ATEŞ'LE İLGİLİ OLARAK ŞEMDİNLİ EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLEMLER:

Veysel ATEŞ Müfettişliğimize verdiği ifadesinde; "...15-20 dakika devam eden bu
arbede sırasında hem araç ve hem de ben çok sayıda darbe aldım. O arada Özel Harekat
Polisleri ile sivil Polisler geldi, havaya ateş açtılar. Bir anlık şaşkınlıktan yararlanarak beni
araçlarına bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdüler....Emniyet binasında benim ifademi
aldılar, ellerim oturduğum sandalyenin kolluklarına bağlı bir biçimde bu binada bulundum,
ilerleyen zamanlarda ellerimden birini çözerek oturmama izin verdiler. Ailemin sağlığından
endişe ettiğim için o anda oraya gelen uzun boylu esmer bir Jandarma görevlisine ailemi
korumalarını istedim, o bana merak etme korunuyor dedi. İki gün Emniyette kaldım, daha
sonra Cumhuriyet Savcısı ifademi aldı, "

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettid ASLAN Müfettişliğimize verdiği ifadesinde;
"...Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve Savcı bey in talimatı ile gözaltına alınan Veysel ATEŞ
Emniyette ayrıntılı ifade vermek istemediğini, ifadesini savcılığa vereceğini, ancak bahse
konu aracın askeriye ye ait olduğunu, görevli olarak Şemdinli ye geldiklerini, diğer
arkadaşlarının da görevli olduğunu ancak kimlikleri hakkında bilgi veremeyeceğini,
bombalama olayı ile ilgisi olmadığını ifade etti. İlgiliyi daha sonra savcılığa sevk ettik... "

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ, Müfettişliğimize verdiği
ifadesinde; "...Özcan Astsubayın Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü öğrenmem üzerine
Emniyet Müdürlüğüne doğru gittim. Emniyet Müdürlüğüne gittiğimde adını orada öğrendiğim
Veysel ATEŞ in de gözetim altına alındığına şahit oldum. Özcan Astsubaya ne olduğunu
sordum. Saldırıya uğradıklarını ve yanında Ali Astsubayın olduğunu söyledi. Bunun üzerine
süratle olay bölgesine intikal ettim... "

Demişlerdir.

Bu ifadelerden de anlaşılabileceği gibi, patlama olayının 09.11.2005 günü saat 12:00
civarında gerçekleştiğim dikkate alırsak, Veysel ATEŞ'in olaydan en geç yarım saat sonra
yani saat 12:30'da Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş olduğunu kabul edebiliriz. Nitekim
dosyadaki tutanaklar incelendiğinde; 09.11.2005 günü saat 13.30'da Avukat Talep Tutanağı
ve Yakınlarına Haber Verme Tutanağı düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Şemdinli Emniyet Müdürlüğünce Müfettişliğimize sunulan dosyadaki belgelere göre
Veysel ATEŞ'in ilk ifadesinin olaydan yaklaşık 33 saat sonra 10.11.2005 günü saat 23:OO'de
alınmaya başlandığı ve 11.11.2005 günü saat 01:30'da tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Veysel Ateş bu ifadesinde; "Özgeçmişi ile ilgili olarak; "Ben 27.03.1972 Çukurca
doğumluyum. Tahminimce 1987 yılında Kurudere Köyünde ilkokulu bitirdim. 1988 yılında
sonbahar aylarında örgüte kazandırıldım. 1991 yılının 7. ayına kadar hrsal alanda faaliyette
bulundum ve örgütten kaçarak KJrak Dohuk kentine yerleştim. Orada evlendim daha sonra
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kardeşlerim Faruk ile Cafer'in örgüt tarafından öldürüldüğünü duydum. 1997yılında abim
Zeki Ateş 'in yardımlarıyla Habur kapısı güvenlik güçlerine teslim oldum. Şırnak savcılığına
sevk edildim, Van DGM Mahkemesinde yargılandım 4,5 sene ceza aldım. Cezamı çektikten
sonra Manisa Kırkağaç 6. Alayda askerlik görevimi yapmaya başladım 2003 mayıs ayında
terhis oldum. Hakkari iline yerleştim, inşaatlarda çalışıp geçimimi sağlıyorum. Halen de
askerler ile birlikte bazı görevlere katılıyorum. Evliyim ve bu evlilikten 3 çocuk sahibiyim.
Ben dahil 9 kardeşiz."

Patlama olayı ile ilgili olarak; "Biz olay günü üç arkadaş bu taşlanan araç ile
Hakkari ilinden Şemdinli ilçesine geldik. Yanımdaki arkadaşlardan birisi iddaa oynamak
istediğini ve camiye gitmek için abdest alacağını söyledi. Bunun üzerine biz de uygun park
yeri olduğu için cadde ortasında bulunan refüjden tekrar ilçe giriş istikametine doğru
döndük işte o esnada patlama sesini duyduk, araba daha durmadan bizim arkadaşlardan
birisi ne olduğunu öğrenebilmek amacıyla inerek orada bulunan gençlere -ne oldu len- diye
sordu, onlar da —hem yapıyorsunuz, hem de soruyorsunuz şerefsizler- diye karşılık verdi.
Ardından önce kafasına taşla vurdular sonra sopalarla saldırdılar, bunun üzerine biz de
arabadan ona yardım etmek amacı ile aşağı indik ama çok kalabalıktılar, ben o esnada yere
düşütüm, sürünerek araca bindim aracın camlan kırılmıştı ben arka koltukta otururken
kafamı korumak için ellerimle kapattım. Özel harekat kıyafetli ve sivil kıyafetli polisler beni
araçtan çıkardı, kalabalığın içinden beni aldılar ve zırhlı bir araba ile İlçe Emniyet
Müdürlüğüne getirdiler. Hepsi bu. "

"Araçta bulunan diğer arkadaşlara ne oldu?" sorusuna; "gelen taşlardan kafamı
korumak için ellerimle kapatmıştım, onları göremedim."

"Şemdinli'ye gelmek üzere beraber yola çıktığınız arkadaşlar kimdir ilçemize ne
için gelmiştiniz?" sorusuna; "o şahıslar bana kendilerini asker olarak tanıtmışlardı ancak
ne derece doğru bilmiyorum isimlerini ve buraya geliş amacımızı savcılıkta söylerim. "

"Daha öncede ilçe merkezine gelip gitmeleriniz oklumu?" sorusuna; "Daha önce
birkaç kez özel işlerim için geldim ama tam olarak hatırlamıyorum çok önceydi. "

"Sizin aracınıza yapılan saldırı esnasında -Siz yaptınız- şeklinde bağırdıklarını
belirttiniz, sizin bu şahıslarla ilişkiniz nedir?" sorusuna Veysel Ateş'in; "Evet dediğim
gibi söylediler ama niye öyle dediklerini hâlâ anlamadım ben onların hiç birini tanımam. "

"Sizin bulunduğunuz arabada üç adet Kaleşinkof silah bulunmuştur, silahlar
kime aittir?" sorusuna; "benim bu silahlarla bir ilgim yok " .

"Sizin bulunduğunuz ve buraya geldiğiniz araba kime aittir?" sorusuna; "ben
olayı anlattım diğer konulan savcılıkta söylerim, benim bu konu ile ilgili ifadem bundan
ibarettir."

Demiştir.

Ancak dikkate değer bir başka gelişme de daha sonra elimize geçen bir ifadede ortaya
çıkmıştır. Yine Şemdinli Emniyet Müdürlüğünde tarihi belli olmamakla birlikte (muhtemelen
09.11.2005 tarihinde) saat 23.00'de alınmaya başlanıp 10.11.2005 günü gece saat 02:00'de
biten, Veysel ATEŞ'e imzalatılan ve paraf ettirilen, ancak ifadeyi alan polis
memurlarının imza ve paraflarının bulunmadığı bir ifade daha bulunmaktadır. Ayrıca
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bu ifadenin aynı gece saat 03:58'de Şemdinli Emniyet Müdürlüğü faksından tespit
edilemeyen bir yere fakslandığı da anlaşılmaktadır.

Bu ifadede de Veysel ATEŞ'in; özgeçmişiyle ilgili kısmın aynı olduğu ancak
devamında;

"09.11.2005 günü gerçekleşen patlama olayı ile ilgili bildiklerinizi anlatınız."
Sorusuna; "08.11.2005 GÜNÜ Hakkari ti Jandarma Alay Komutanlığında görevli Başçavuş
Ali Kaya ile Özcan Başçavuş olarak tanıdığım şahıslar saat 15:30 sıralarında evime gelerek
Şemdinli'de Kemal adında eski bir itirafçı bulunduğunu ve beni bu şahısla tanıştırmak
istediklerini söylediler bende kabul ettim, Sabah 08:00 sıralarında Hakkari İl Jandarma Alay
Komutanlığına gittim beyaz renkli Renault 19 marka sivil plakalı Araba ile Şemdinli İlçesine
gitmek üzere saat 08:30 sıralarında sivil kıyafetli Başçavuş Ali Kaya ile Özcan Başçavuş
eşliğinde yolak çıktık. Yüksekova 'da araç hararet yapmıştı geçici bir süre durduk araca su
ilave ettik ve yola devam ettik. Saat 12:00 sıralarında İlçe Merkezine giriş yaptık, Cumhuriyet
Caddesi üzerine geldiğimiz esnada Özcan Başçavuş İddaa oynamak istediğini ve camiye
gitmek için abdest alacağım söyledi, o yüzden reföjden dönüş yaparak arabayı uygun bir
yerde park etmek istedik. Tam bu esnada bir patlama sesi duydur, arabadan sadece Ali
Başçavuş inerek yolda bulunan ve patlama yönüne doğru giden 23-24 yaşlarında 4-5 kişilik
grubun bulunduğu kalabalığa olayı öğrenebilmek için "Ne Oldu Len" diye seslendi.
Gençlerde "Siz Yapıyorsunuz Şerefsizler Bide Soruyormusunuz " diye karşılık verdi. Ardından
üzerine yürüyerek kafasına taş attılar ve sopayla vurmaya başladılar, ben hemen yardım
etmek için araçtan indim, Ali Başçavuş yere düştü bana arabaya geri binmemi söyledi, bende
bunun üzerine arabaya bindim. Arabanın ön tarafından ve arka tarafından çok kalabalık bir
grubun taş ve sopalarla saldırdığım gördüm, yüzümü ve kafamı korumak için ellerimle siper
aldım. Aracın tüm camları kırılmıştı benim hatırladığım, Özel Harekat elbiseli Polisler etrafı
çevirerek beni araçtan çıkardılar. Zırhlı bir araba ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiler.
Beraber geldiğimiz Ali Başçavuş ile Özcan Başçavuş'a ne olduğunu bilemiyorum ayrıca
arabanın bagaj kısmında 3 adet Kaleşinkof Marka silahlar ve bunlara ait çok sayıda
mühimmat ayrıca Özcan Başçavuş'un araca binerken elinde bulunan siyah renkli bir evrak
çantası vardı onlara ne oldu onu da bilmiyorum."

"Araçta bulunduğunu söylediğin 3 adet silah kime aittir ?" sorusuna; "Biz buraya
göreve geleceğimiz için. her halde kendi can güvenliğimiz için Hakkari İl Jandarma Alay
Komutanlığından yola çıkmadan aldılar, sabah bu silahları ve silahlara ait mühimmatları
aracın bagajına koyarken görmüştüm. "

"Şemdinli'ye gelmek üzere beraber yola çıktığınız güvenlik kuvvetleri
mensupları ile ilişkinizi anlatınız." Sorusuna; "1997 yılında teslim olacağım sıralarda
Şırnak'ta görevli Albay Mithat isimli şahısla görüşmeye başladım, hatta kendisiyle bir çok
operasyona katılmıştım. Mithat Albay geçen sene Hakkari 'ye tayin olmuştu kendisi ile tekrar
irtibata geçtim ve beni Jandarma istihbarat görevlisi olduğunu söylediği Ali Başçavuş ile
onlara yardımcı alabilmem amacı ile tanıştırdı. Özcan Başçavuş 'uda Ali Başçavuş sayesinde
tamdım."

"Daha öncede İlçe Merkezine gelip gitmeleriniz oldu mu ?" sorusuna; "Ben daha
önce sadece bir kere aynı kişilerle beraber aynı araçla gelmiştim. O zaman 01.11.2005 günü
burada çok büyük bir patlama olmuştu olay gününden bir gün sonra gelmiştik. Ancak o
zaman biz elemanlarla falan görüşmedik. İlçe Jandarma Komutanlığına gitmiştik. Ben oraya
ait misafirhanede oturmuştum, daha sonrada tekrar hep birlikte Hakkari İl Merkezine
dönmüştük. Bu gelişimde ikinci gelişim oldu."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 4 3 4 -

"Sizin aracınıza yapılan saldırı esnasında " Siz Yaptınız" şeklinde bağırdıklarını
belirttiniz, sizin bu şahıslarla ilişkiniz nedir ?" sorusuna; "Evet bize "Siz Yapıyorsunuz
Şerefsizler Bide Soruyorsunuz" diye bağırarak Ali Başçavuşa saldırmışlardı. Beni burada
eski itirafçılardan tanıyanlar vardı her halde beni bu şekilde öğrendiler tam olarak
bilmiyorum. Diğer arkadaşları burada tanıyan varmı yokmu onu ben bilmiyorum. Daha
öncede dediğim gibi bizim bugün geliş amacımız Ali Başçavuştan öğrendiğim Kemal isimli
eski bir itirafçı olan aynı zamanda kırsaldan tanıdığım ve birlikte cezaevinde kaldığım şahıs
ile görüşmekti. Benim bu konu ile ilgili ifadem bundan ibarettir. "

Şeklinde cevaplar verdiği anlaşılmaktadır.

Her iki ifade karşılaştırıldığında içeriklerinin büyük oranda farklı olduğu
görülmektedir. Bu durum müfettişliğimize veya adli mercilere intikal etmeyen başka ifadeler
bulunup bulunmadığı konusundaki tereddütleri de artırmıştır. Savcılığın Şemdinli Emniyet
Müdürlüğünün bilgisayarlarını incelemeye almasının bu tereddütten kaynaklandığı
değerlendirilmektedir. Öte yandan 09.11.2005 günü saat 12:00 civarında olan bir olayın faili
durumunda gözüken kişinin ifadesinin bu kadar geç alınmış olmasının izahındaki güçlüktür.
09.11.2005 günü olay sonrasında yaşanan kargaşa ve toplumsal olaylar nedeniyle ilçe
Emniyet Müdürlüğünde bir süre iş ve işlemlerin aksamasının normal olduğu kabul edilebilir.
Eğer sonradan tanzim edilmediyse olaydan bir saat sonra Veysel ATEŞ'e avukat talep formu
imzalatan, akabinde her öğünde yemek ihtiyacının karşılandığına ilişkin tutanak imzalatan
emniyet görevlilerinin ilgilinin ifadesini de makul bir süre içerisinde almış olmaları gerekirdi.

Öte yandan Hakkari il merkezi ve ilçelerinde son dönemde meydana gelen terör
olayları ve alınması gereken tedbirlerin tespit ve incelemesini yapmak amacıyla Emniyet
Genel Müdürlüğünce gönderilen bir heyetin de 09 Kasım 2005 günü Şemdinli'de bulunduğu
bilinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkam
A.Selim AKYILDIZ başkanlığındaki heyette; Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Müslüm
SAYLİ, İkmal ve Bakım Dairesi Bşk. Yrd. Mahmut YAZICI, Özel Harekat Dairesi Bşk. Yrd.
Mehmet Tamer VURAL, İstihbarat Dairesi Bşk. Yrd. Ayhan FALAKALI, Kaçakçılık ve
Organize Suçlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hakan KIRMACI bulunmaktadır.

Daha sonra Kamuoyuna da yansıyan bilgilere göre Terörle Mücadele ve Harekat Daire
Başkanı A.Selim AKYILDIZ'ın Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildiğinde Veysel
ATEŞ'in ifadesini aldığı ileri sürülmüştür. Müfettişliğimizce A.Selim AKYILDIZ ile yapılan
görüşmede, kendisinin herhangi bir şekilde ifade almadığım ancak Veysel ATEŞ'i emniyette
gördüğünü, hatta cep telefonu ile konuştuğunu görünce telefonu elinden aldığım, şüpheli
konumunda olduğu için kendisine buna uygun şekilde muamele edilmesi gerektiğini ilgililere
söylediğini ifade etmiştir. Bu konu adli soruşturmayı yürüten C.Başsavcıhğı tarafından da
yalandan araştırılan bir husus olmuştur.

Şemdinli emniyet müdürlüğünde birden fazla ifade alındığının anlaşılması, bir
ifadenin Veysel ATEŞ'e imzalatıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünün faksından
bilinmeyen bir yere fakslanması, ilgilinin emniyete getirildiğinde usulüne uygun üst
aramasından geçirilmemesi, bazı askeri kişilerin emniyette kendisiyle görüşmesi gibi
hususlar bir araya getirildiğinde, Şemdinli Emniyet Müdürlüğündeki yetkili ve görevlilerin
Veysel ATEŞ ile ilgili olarak Yakalama, Gözaltına Alma ve İfâde Alma Yönetmeliğine uygun
işlem yapılmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ilgili Adli merciler tararından
yapılacak işlemler saklı kalmak üzere Şemdinli emniyet Müdürü Tacettin ASLAN ve diğer
görevliler hakkında gerekli disiplin işleminin yapılması amacıyla DİSİPLİN RAPORU
düzenlenecektir...
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13. HAKKÂRİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT 30 AK 933 PLAKALI
ARAÇLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME:

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden temin edilen belgelere göre; Hakkari İl Jandarma
Komutanlığının 23.09.2005 tarihli yazı ile valilik makamına başvurduğu, ilgili vali
Yardımcısının evrakı 26.09.2005 tarihinde Emniyet Müdürlüğüne havale ettiği, 29.09.2005
tarihinde de Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına girdiği, Emniyet Müdürlüğünün
07.11.2005 tarihinde onay hazırladığı, aynı tarihte paraf işlemlerinin tamamlandığı ve İl
Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE imzasıyla valilik onayına sunulduğa ve aynı gün
Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ tarafından olur verildiği, aynı gün sivil plakaların
jandarmaya teslim edildiği,

Hakkari Ü Jandarma Komutanlığının 33 AK 933 (730198 askeri) Plakalı araçla ilgili
olarak verdiği bilgi ve belgelere göre; İl Jandarma Komutanlığının 23.09.2005 gün ve 11476
sayılı yazıyla Hakkari Valiliğine müracaat ederek, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun
ilgili yönetmeliğinin 56/b, 58/d bentleri gereğince istihbari faaliyetlerde kullanılan dört araca
sivil plaka tahsis edilmesi talebinde bulunduğu, bu araçlar arasında R016313 K 7MA702
motor nolu, Renault-19 Europa beyaz aracın da bulunduğu, Hakkari Emniyet Müdürü Yaşar
AĞDERE imzasıyla 07.11.2005 tarihinde sözkonusu araçlara sivil plaka tahsisi için Valilik
Makamına onay sunulduğu, Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ'ün aynı tarihte onayı
imzaladığı ve sözkonusu araca 30 AK 933 sivil plakasının tahsis edildiği,

30 AK 933 plakalı aracın Hakkari Jardarma Komutanı J.Kurmay Albay Erhan
KUBAT imzasıyla 09.11.2005 tarihinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerine gitmek üzere
görevlendirildiği, görev yazısında J.Kd.Bçvş. Ali KAYA ve J.Bçvş. Özcan İLDENİZ'in
"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensupları hakkında bilgi elde
etmek, istihbari ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak maksadıyla 9 Kasım 2005 günü saat
08:00'den itibaren görevlendirildiği," ibaresinin yer aldığı, görev onayının faks mesajıyla 08
Kasım 2005 tarihinde saat 18:15'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayına, Yüksekova ve
Şemdinli Üçe Jandarma Komutanlıklarına gönderildiği,

Anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili beyanlarda;

Astsubay Ali KAYA; "...Şemdinli'ye haber amaçlı olarak veya başka herhangi bir
maksatla göreve başladığım tarihten itibaren toplam 3 kez gittim. Son gidişim 7 Kasım
tarihinde olmuştur ve nihayet 9 Kasımda da kamuoyunca bilinen patlama hadisesi vuku
bulmuştur. 7 Kasım tarihinde Şemdinli'ye gidişimizin nedeni çeşitli kaynaklardan
komutanlığımıza intikal eden ve Şemdinli ilçesinde vuku bulan patlamalar ile terör
olaylarının araştırılması, Seferi YILMAZ isimli şahsa Almanya 'dan gönderileceği duyumu
aldığımız bir paketin muhtemel geliş noktalarının tespit edilmesi ve bu şahsın son durumunu
belirlenmesidir. Belirleme işleminden kastım İlçe içerisinde mi? Gitmişse nereye gitmiş?
Hangi tarihte dönecek gibi temel bilgileri toparlamaktır. 7 Kasımda oraya gittiğimizde
yanımda Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ bulunuyordu. Kullandığımız araç yine 30 AK 933
Plakalı Beyaz renk Reno 19'du. Ayın 7'sinde 11:30-12:00 civarında ilçeye vardık, 18:00
civarında ilçeden ayrıldık. Bu sürede aracımızı ilçe merkezinde emniyetli bir noktaya park
ettik, araçtan ayrılarak bazı haber elemanlarımızla görüştük, araştırma ve keşif
faaliyetlerinde bulunduk..."
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Veysel ATEŞ; "...Yukarıda da ifade ettiğim gibi Ali Astsubay ile iki kez Şemdinli'ye
gittim. Bunlar 07 ve 09 Kasım 2005 tarihindeki gidişlerimizdir. Çalışma yöntemim itibari ile
hiçbir zaman nereye ve niçin gidildiğini sormam, zaten sorsanız da muhataplarınız bu soruyu
cevaplamazlar. 07 Kasım tarihinde yaptığımız Şemdinli görevine Hakkari'den saat 09:00'da
hareket ederek başladık, öğle civarı Şemdinli'ye vardık. Cezaevinin aşağısına kadar gittik,
orada biraz mola verdik sonra Hükümet Konağının yanında durduk, caminin karşısında biraz
bekledik, bu süre zarfında ben arabadan ayrılmadım. Beraberinde bulunduğum Ali Astsubay
bazen araçtan inip etrafı dolaşıyordu, ancak Özcan Astsubay hiç inmedi diye hatırlıyorum.
Sonra hava kararmadan önce Hakkari'de olacak şekilde ilçeden ayrıldık hava kararmak
üzereyken Hakkari'ye vardık..."

Demişlerdir.

Buradaki bilgi ve beyanlardan Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'in 7 ve 9
Kasım 2005 günlerinde 30 AK 933 plakalı araçla Şemdinli'ye göreve gittikleri, 7 Kasım'da ki
görev için de sabah saat 09:00 gibi Hakkari'den hareket edildiği anlaşılmaktadır.

Hakkari ti Jandarma Komutanlığının 23.09.2005 tarihinde sivil plaka tahsis
talebinde bulunulmasına rağmen yaklaşık 1,5 ay sonra 07.11.2005 tarihinde Valiliğin
onayının alınmış obuası, aynı görevlilerin aynı araçla 07.11.2005 tarihinde de
Şemdinli'ye göreve gitmiş olmaları kabul edilebilir bir durum değildir.

Ülkemizdeki bürokraside yaklaşık 1,5 ay işlem yapılmaksızın beklemiş bir
talebin, aynı gün içerisinde Hakkari Emniyet Müdürlüğünce onayının hazırlatılıp, paraf
ve imza işlemlerinin tamamlanarak Valilik Onayının alınması, durumun İl Jandarma
Komutanlığına bildirilmesi, sivil plakaların bastırılması ve takılması ile yine aynı gün
sabah saat 09:00'da alınan sivil plaka ile göreve çıkılması mümkün olmayacağına göre,
bu onay işleminin 7 Kasım 2005 tarihi ile sonradan yapıldığı veya söz konusu 30 AK 933
plakasının onay alınmaksızın 7 Kasım 2005 tarihindeki görevde kullanıldığı sonucu
ortaya çıkmaktadır.

14. ARAÇTA BULUNAN SİLAH, MÜHİMMAT VE EVRAKLARA İLİŞKİN
BİLGİLER:

İfadesine başvurulan kişiler 30 AK 933 plakalı aracın bagajında bulunan silah,
mühimmat ve evraklara ilişkin olarak;

Astsubay Ah" KAYA; "...Araç içerisinde yanımızda bulunan çantada mevcut
dosyalar dışında 2 adet ajanda ve detay bilgisini Alay Komutanlığımızdan alacağımız araç
gereç ve mühimmat vardı. Bunların bir bölümünün Cumhuriyet Savcılığına teslim
edilmediğine ilişkin duyumlarım var. Doğruluğunu ilerdeki süreçte içerisinde anlama
imkanımız olacaktır...

Ayrıntı olmakla birlikte önemine binaen belirtmek isterim ki; aracımızda iki adet MKE
yapımı el bombası hücum yeleğinin üst ceplerinde birer adet olmak üzere yer almaktaydı.
Esas itibariyle bagajda üç adet hücum yeleği vardı. Ancak yalnızca benim zimmetimde olan
hücum yeleğinin cebinde el bombaları mevcuttu. Dikkatle incelenecek olursa ilk televizyon
çekimlerinde hücum yeleği görünürken daha sonraki çekimlerde bunların yerinde olmadığı
görülecektir. Mümkündür ki bazı şahıslar provokasyon amacı ile pasajda patlayan
bombaların benzerlerini koyarak, bizim zimmetimizdeki el bombalarını almış olabilirler.
Daha açık bir ifade ile el bombaları değiştirilmiş olabilir. "
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Astsubay Özcan İLDENİZ; "...Benim bu esnada dikkatim hem bana vurmaya
çalışan kalabalıktan kurtulmak ve hem de araçta bulunan içerisinde istihbari bilgiler
bulunan dosyalar ile ajandayı takip etmekti. Dolayısı ile bu estanianeyi net olarak
hatırlayamıyorum. Bahse konu evraktan içeren çantayı bir Emniyet görevlisine yada
Jandarmaya vermek için çabaladım. Ancak muvaffak olamadım...

Araçta bulunan ve kurtarmak için gayret sarf ettiğim evrak Seferi YILMAZ ve başka
bazı terör örgütüne müzahir kişilerin son dönemdeki faaliyetlerini içermektedir. Mevcut
dosya bilgeleri bile Seferi YILMAZ' m yargı önüne çıkarılması ve Cezaevine girmesi için
yeterli görülmektedir..."

Astsubaylarla birlikte olan Veysel ATEŞ; "...Ben sabah 08:30 gibi Jandarma Alay
Komutanlığına gittim. Ali Astsubay o arada binanın önündeki arabanın yanında duruyordu.
Bana hadi silahları getir dedi, ben üç uzun namlulu silah ile iki hücum yeleğini alarak
arabanın bagajına koydum. Silahları daha sonra bagajdan hiç çıkarmadık... "

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ; "...Bu arada Ali KAYA
Astsubayı gördüm. Neler olduğunu sordum. Bana hitaben "saldırıya uğradık, silahlar ve
diğer malzemelerimiz araçta, kendimizi zor kurtardık" dedi... 9 Kasım günü akşam
saat:22.00 den sonra benim de iştirakimle olay yeri. keşfi ikmal edildi. Silah, mühimmat ve
dosyalar C. Savcısı tarafından teslim alındı. Sonradan öğrendiğim kadarı ile Astsubayların
kullanmakta olduğu 2 Adet ajanda teslim alınan malzemeler arasında bulunmuyordu.
Muhtemelen gündüz saatlerinde yaşanan o kargaşa arasında meçhul şahıslar tarafından bu
ajandalar çalındı..."

Polis Memuru Şenol ZORLA; "...Aracın bagajında silahlar olduğunu hem
vatandaştan duydum hem de bir ara bagaj kapağı açıldığında görmüştüm. Ortalık çok
kalabalık ve kargaşa içinde olduğu için bu silahların Emniyet altına alınması, vatandaşın
eline geçmemesi ile düşüncesi ile el koymak istedik. Ancak gerek sayımızın azlığı gerekse
toplanan kalabalığın aşırı güç kullanımı nedeni ile bunun mümkün olmayacağını anladık.
Bize karşıda daha ciddi olumsuzluklar olmaması için olay mahallinden kontrollü olarak
Emniyet Müdürümüzün bilgisi dahilinde ayrıldık..."

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN; "...Savcı Bey ve Güvenlik elemanları
geldiler, keşif yapıldı. Araçtan 3 Adet Kaleş ve bir sürü evrak çıktı. Savcı Bey onlara el
koydu..."

Yüksekova Belediye Başkanı Salih YILDIZ; "...Burada dikkat çekici olan sözünü
ettiğim araçta 3 Adet KalenşinkofPiyade tüfeği, 2 Adet MKE yapımı el bombası, 4-5 adet
dosya ve bu dosyalarda bir çok kişinin isim listeleri, ev adresleri, krokiler, özellikle de Seferi
YILMAZ in 2 adet fotoğrafının da yer aldığı kimlik bilgilerini içeren işyerinin kırmızı kalemle
işaretlenmiş krokisini haiz belgeler ilgi çekicidir. Burada mevcut belgeler ile bu olaylarla
ilgili önemli belgelerin Doğan ERBAŞ, Kemal AKTAŞ ve Hüseyin YILMAZ adlı şahısların
ellerinde bulunduğunu duydum, bu şahıslarla görüşmenin yaralı olacağını düşünüyorum... "

DTP Yöneticisi Doğan ERBAŞ; "...Raporumuzu henüz tamamlayamadığımız için şu
an itibari ile tarafınıza olaylar ile ilgili bilgi ve belge verebilecek durumda değiliz... "

Keşifte bulunan Avukat Mehmet EKİCİ; "...Sonra aracın bagajı açılarak
bagajdaki 3 adet uzun namlulu silah, bir hücum yeleği, bir torba içerisindeki 2 adet MKE
yapımı el bombası, bir çanta ve mavi kaplı 3, 4 yada 5 dosya ve dosyaların içerisinde çıkan
farklı ebatta iki not defteri görüldü. Keşfe dosya incelenmesi ile devam edildi...Aracın bagajı
açıldığında dosyalar dahil daha önce gördüğüm bütün silah ve mühimmat oradaydı... "
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Keşifde bulunan Avukat Sedat TÖRE'nin; "...Bu sırada bir kişi keşif için
incelenmekte olan kaleşnikov silahlardan birine elini uzattı. Fakat bu şahısta orada
bulunanlarca itilmek suretiyle uzaklaştırıldı. Bu sırada Csavcısının orda kalmadığım
gördüm. Keşif sona ermişti. Keşifle birlikte bulunan Belediye başkanları ve avukatlardan
oluşan heyetten birkaç kişi aracın bagajında bulunan ve keşif sırasında yere dizilen silahları
ve diğer şeyleri tekrar bagaja koydu. Fakat araçta bulunan dosyaların kaybolmasından
endişe ettikleri için bunları Hakkari Milletvekili Esat CANAN a teslim ettiler..."

Umut Kitabevi sahibi Seferi YILMAZ; "...Cumhuriyet Savcısının saat: 16.00 yada
16.30 sıralarında keşfe gelmesine kadar gelen sürede arabanın bagajında yer alan silah ve
mühimmat dışında siyah bir çanta ve bazı evraklar kalabalıktaki bazı şahıslar tarafından
alınarak teşhir edildi. Bu sürede evrakların bir bölümünün vatandaşların eline geçmiş olması
muhtemeldir..."

Vatandaşlardan Abdfilcebar ÖPENGİN; "...Bir ara arabanını ön kaputuna bir
harita koyarak orada bulunan bir kameramana çekim yaptırdılar. Ancak kameranın hangi
televizyon kuruluşuna ait olduğunu bilmiyorum..."

Vatandaşlardan Mehmet Reşit KAYA; "...Keşif sırasında bende keşif heyetine
yakındım. Keşif sırasında bagajdaki tüm malzemeler çıkarıldı. Bagajın arkasında yere
konuldu..."

Demişlerdir.

İfadelerde: Astsubay Ali KAYA, araçta bulunan kendi hücum yeleğinin cebinde 2 adet
MKE yapımı el bombası olduğunu, ilk TV görüntülerinde bu hücum yeleklerinin görüldüğünü
fakat daha sonraki görüntülerde görülmediğini, dolayısıyla birilerinin MKE yapımı el
bombalarım değiştirmiş olabileceğini özellikle vurgulamaktadır. Keşif sırasında olay
mahallinde bulunan Avukat Mehmet EKİCİ ve Yüksekova Belediye Başkam Salih
YILDIZ'm da araçtaki el bombalarının MKE yapımı olduğunu özellikle belirtmektedirler. Bu
iki kişinin el bombalannın MKE yapımı olduğunu anlayacak teknik bilgiye sahip olmadıkları
düşünüldüğünde, ya keşif sırasında kayıtlara geçirilirken MKE yapımı olduğunun telaffuz
edilmiş ohnası, yada Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ'in asker olduğu ve askerlerin de MKE
yapımı el bombası kullanacakları varsayımından hareket etmiş olabilecekleri
değerlendirilmektedir.

Daha sonra yapılan kriminal tespitlerde kitabevinde kullanılan el bombalan ile araçta
bulunan el bombalannın aynı tür olduğu teknik olarak belirlendiğinden, kitabevinde
kullanılan el bombalarının da Alman yapımı el bombalan olduğu kesin olduğundan, bu
mantıkla araçta bulunan el bombalarının da Alman yapımı olduğu anlaşılmaktadır. Eğer
araçtaki bombalar gerçekten de başlangıçta MKE yapımı ise bunlann kontrolsüz dönemde
değiştirildiği iddiası gözden uzak tutulmaması ancak teyid edilmesi gereken bir konu olarak
ortada durmaktadır.

Astsubay Özcan İLDENİZ'in de olaylar sırasında el bombalanndan hiç
bahsetmeksizin, kendisine ait siyah çantadaki evraklann kurtanlması gayreti içine girdiği
anlaşılmaktadır. Bunun gerçekleşmemesi üzerine evraklann içeriğinin bir süre sonra araç
başına toplanan halk tarafından öğrenildiği, bu dosyalardaki evraklardan nüshalar çıkartıldığı
ifade sahipleri tarafından da teyid edilmektedir.
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Yine ifadelerden bir adet naylon kaplı askeri harita ile iki adet ajandanın da normalde
arabada bulunması gerektiği, ancak bunların daha sonraki keşifler sırasında ortadan
kaybolmuş olduğu anlaşılmaktadır.

Araçta bulunan silah, mühimmat, bilgi ve belgeler konusunda sağlıklı değerlendirme
yapabilmek için Şemdinli C.Savcılığının yaptığı keşif tutanaklarını incelemek gerekmektedir.
Ancak bu tutanak diğer evraklarla birlikte C.Savcıhğı tarafından Müfettişliğimize
verilmediğinden, buna dayalı bir değerlendirme yapma imkanımız yoktur.

Ancak Hakkari İl Jandarma Komutanlığının tarafımıza sunduğu bilgilerde araçta
bulunan malzemelerin ayrıntılı dökümü verilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca tutulan tutanağa göre 30 AK 933 plakalı
araçta;

J.Kad.Bçvş Ali KAYA'ya ait; (1) Adet 78GH0235 seri numaralı Kaleşnikof marka
piyade tüfeği, (4) Adet Kaleşnikof şarjör, (129) Adet 7.62 mm kaleşnikof fişeği, (2) MKE
yapımı el bombası, (1) Adet Hücum Yeleği, (1) Adet İstihbarat Maksatlı ajanda, (1) Adet
Sürekli Giriş Kartı, (2) Adet Personele Ait İzin Belgesi,

J.Kad.Bçvş Özcan İLDENİZ'e ait; (1) Adet 68K7843 seri numaralı Kaleşnikof marka
piyade tüfeği, (3) Adet Kaleşnikof Şarjör, (90) Adet 7.62 mm Kaleşnikof fişeği, (1) Adet
Hücum Yeleği, (1) Adet Evrak çantası, (1) Adet İstihbarat Maksatlı Ajanda, (1) Adet Disket,
(1) Adet Telefon ve Adres defteri Fihristli, (1) Adet Küçük Not Defteri, (1) Adet Şemdinli
İlçesine Ait bölgenin harita fotokopisi, (1) Adet Seferi YILMAZ'a ait bilgilerin bulunduğu
Dosya, İçerisinde (1) Adet Köy Muhtarlarına ait isim ve telefon listesi (1) Adet İtirafçıların
isim listesi, (1) Adet Yardım yatakçıların isim listesi, (1) Adet Terör suçundan arananların
isim listesi, (1) Adet Şemdinli ilçesi nüfusuna kayıtlı PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü
Mensupları isim listesine ait dosya, İçerisinde (1) Adet Şemdinli Milis Yapılanması Çizelgesi
ve (1) Adet PKK/KONGRAGEL Terör Örgütü Mensubu Sabri (K) Ali KISDCYOL'un telefon
görüşmelerinde adı geçen şahıslar ile ilgili hazırlanan bilgi notu dosyası, Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanı ve Cumhuriyet Savcısı ile görüşülmek üzere hazırlanan (1) Adet Sabri
(K) Ali KISIKYOL (PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubu olup Şemdinli-Gelişen-
Horyürek mezrası ile Irak-Bermize köyü arasında faaliyet gösterir.) isimli örgüt mensubunun
telefon görüşmelerinin özetlerinin bulunduğu dosya, (1) adet ele geçirilen teröristlere
sorulacak sorulara ait dosya,

UzJ.Çvş Uğur ÖZDEMİR'e ait; (1) Adet 56-1271485886974 numaralı Kaleşnikof
marka piyade tüfeği, (1) Adet Hücum Yeleği, (4) Adet kaleşnikof şarjör, (120) Adet 7.62 mm
kaleşnikof fişeği,

Ayrıca; 30 AK 933 (730198) plakalı Sivil istihbarat aracı ve bu araca ait avandalıklar
ile araç üstü yayınlar dosyası,

Bulunmaktadır.

Görev emrinde Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ olmak üzere iki kişinin
görevlendirilmesine rağmen araçta (3) kişilik silah ve mühimmat bulunmasının jandarma
teşkilatının iç disiplinine uygun bir uygulama olmadığı değerlendiriünektedir. Veysel
ATEŞ'in, resmi görevlendirme belgesinde adı yoktur ve kendi ifadesiyle Ali KAYA
tarafından şifahi olarak göreve çağrılmıştır. Eğer araçta bulunan UzJ.Çvş Uğur ÖZDEMİR'e
ait olan silah ve mühimmatlar Veysel ATEŞ için ahnmışsa bu da kabul edilebilir bir durum
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değildir. Mahallindeki görüşmelerimiz sırasında Uzman Çavuş Uğur ÖZDEMİR'e ait silah ye
mühimmatların bir önceki güne ait görevden kalmış olabileceği şeklinde bir görüş dile
getirilmişti. Ancak Veysel ATEŞ, Müfettişliğimize verdiği ifadesinde üç uzun namlulu silahı
ve iki hücum yeleğini kendisinin 9 Kasım sabahı saat 08:30'da 30 AK 933 plakalı aracın
bagajına koyduğunu söylemektedir.

Askeri bir disiplin ve hiyerarşi uygulayan, hemen her konuda ayrıntılı talimat ve
yönergelere göre iş ve işlemlerini yürüten jandarma teşkilatı istihbaratçılarının Hakkari gibi
terörün yoğun olarak yaşandığı ve her an her türlü komplikasyonun gerçekleşme ihtimali
olan bir yörede, gerekli, gereksiz çok miktarda silah, mühimmat ve başkalarının eline geçmesi
durumunda jandarmayı sıkıntıya sokabilecek gizli olması gerekli bilgi ve belgeleri bir araca
doldurup göreve çıkılmış olmasının gerek göreve çıkanlar ve gerekse onlan görevlendiren ve
denetlemeyenler açısından en basit anlatımıyla ciddi bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğu
değerlendirilmektedir.

Hakkari ti Jandarma Komutanlığına göre, CSavcilığına teslim edilmediği için
kayıp durumda bulunan malzeme ve dokümanlar ise aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir;

1. (1) Adet Seferi Yılmaz'a Ait Bilgilerin Bulunduğu Dosya;
2. içerisinde (1) adet köy muhtarlarına ait isim ve telefon listesi (1) adet

itirafçıların isim listesi, (1) adet yardım yatakçıların isim listesi, (1) adet yardım yatakçıların
isim listesi, (1) adet terör suçundan arananlann isim listesi, (1) adet Şemdinli ilçesi nüfusuna
kayıtlı PKK/Kongra-Gel Terör örgütü mensuplan isim listesine ait dosya,

3. İçerisinde (1) adet Şemdinli Milis yapılanması çizelgesi ve (1) adet
PKK/Kongra-Gel terör örgütü mensubu Sabri (K) Ali Kısıkyol'un telefon görüşmelerinde adı
geçen şahıslar ile ilgili hazırlanan bilgi notu dosyası,

4. Şemdinli ilçe jandarma komutam ve Cumhuriyet Savcısı ile görüşülmek üzere
hazırlanan (1) adet Sabri (K) Ali Kısıkyol PKK/Kongragel terör örgütü mensubu olup
Şemdinli-Gelişen-Horyürek mezrası ile Irak-Bermize köyü arasında faaliyet gösterir) isimli
örgüt mensubunun telefon görüşmelerinin özetlerinin bulunduğu dosya,

5. (1) Adet ele geçirilen teröristlere sorulacak sorulara ait dosya,
6. J.Kad.Bçv. Ozcan İldeniz'e Ait Küçük Not Defteri ; (A- Şemdinli'de bulunan

av bayi sahibi kimlik bilgileri, B- T.Ö. ile irtibatlı şahıslara ait bilgiler, C. 01.11.2005
tarihinde meydana gelen patlama olayında iş yerleri hasara uğrayan şahısların isimleri,)

7. Haber elemanlan ile görüşülen şahıslann bilgileri bulunan küçük fihristli
telefon ve adres defteri.

8. J.Kad.Bçvs. Ali Kaya'ya ait ajanda; ( A.Sürekli Giriş Kartı, B.J.Bçvş.Ümit
Sevinç ve Uzmj.çvş. Halit Çağlar'a ait izin belgesi, CHakkan ili aşiretlerine ait çizelge, D.
07.11.2005 ve 09.2005 tarihlerine iki adet tekerlekli araç günlük görev ve koruyucu bakım
formu, E. Pakistan depremine yapılan yardım banka dekontu, F.Haber elemanı ve görüşülen
şahıslara ait bilgiler, G.Hakkari Bölgesi ile ilgili elde edilen istihbari bilgiler, H. TÖ.ile
irtibatlı şahıslar hakkında elde edilen bilgiler, İ. Ailesi ve yalan arkadaşlarına ait telefon ve
adres bilgileri,

9. J.Kad.Bçvs. Özcan İldeniz'e ait ajanda; ( A. Haber elemanı ve görüşülen
şahıslara ait bilgiler, B. Hakkari bölgesi ile ilgili elde edilen istihbari bilgiler, C. TÖ. İle
irtibatlı şahıslar hakkında elde edilen bilgiler, D. Bölgede meydana gelen terör olaylannın
araştırma bilgileri, E. Karayolları ve köy yollarım gösterir kroki, F. AS 400 programı
kullanma esaslan, G. Ailesi ve yakın arkadaşlarına ait telefon ve adres bilgileri, H. TÖ.
Mensubu Sabri (K) Ali Kısıkyol ve Sabri (K)'un babası Hasan Kısıkyol ile Saferi Yılmaz'm
Şemdinli ilçe merkezinde çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu (1) adet disket,

10. (1) Adet Şemdinli ilçesine ait bölgenin harita fotokopisi,
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11. 30 AK 933 (730198) plakalı sivil istihbarat aracı ve bu araca ait avandanhklar
ile araç üstü yayınlar dosyası,"

Hakkari İl Jandarma Komutanbğına göre, Araçta bulunan ve bir kısmı
C.Savcılığma intikal ettirilmeyen dosyaların içeriğinde;

1 nci Dosyada: Seferi YILMAZ'la ilgili bilgiler ile Özipek Pasajının ve Umut
kitabevinin bulunduğu yerin basit krokisinin yer aldığı,

2 nci Dosyada: Şemdinle ilçe merkez ve köy muhtarlarının telefon numaralarının
bulunduğu listenin (30 Kişi), Şemdinli nüfusuna kayıtlı itirafçıların isim listesinin (39 Kişi),
Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan kişilerin isim
listesinin (99 Kişi), Şemdinli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan teröristlerin isim listesinin (103
Kişi), Şemdinli Üçe Jandarma Komutanlığınca terör suçundan aranan şahısların isim listesinin
(15 Kişi) bulunduğu,

3 ncü Dosyada: Şemdinli ilçesinde faaliyet gösteren PKK/KONTRA-GEL terör
örgütünün milis çizelgesinin (20 Kişi), Bilgi Notu başlıklı Şemdinli'den (32), Yüksekova'dan
(10), il merkezinden de (1) kişinin isminin ve karşılarında bazı istihbari notların bulunduğu,

4 ncü Dosyada: Terör örgütü mensuplarının yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi
notlarının bulunduğu,

5 nci Dosyada: istihbarat bilgileri alınması sırasında (muhtemelen sorgularda)
sorulması gereken (28) adet sorunun bulunduğu,

Bildirilmiştir.

Yukarıda da değerlendirmesi yapıldığı gibi, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
kayıtlarına göre araçta bulunan ancak olaylar sonrasında ilgili resmi makamlara intikal
etmeyen ve halen kayıp durumda bulunan bu bilgi ve belgeler yapılan yanlışlığı açık bir
şekilde teyid etmektedir. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde
dosyalarında muhafaza edilmesi gereken Şemdinli ilçesiyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin sivil
plakalı bir araç ile tedbirsiz ve dikkatsiz ve gereksiz bir şekilde taşmıyor olmasının
sonucunda, belki de yıllardır toplanan, emek verilen çok önemli dosyaların terör örgütünün
eline geçmesi mümkün olmuştur. Bundan daha önemlisi bölgede Devlet yanlısı olarak
bilinen, güvenlik güçlerine pek çok konuda yardımcı olan kişilerin de bir anda deşifre edilmiş
olmasıdır.

Nitekim Şemdinli ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden bir vatandaşın
müfettişliğimize verdiği beyanındaki; "...9 Kasım günü ben köyde idim. O gün bomba
atıldığına ilişkin bir haber duymadım. Ancak 10 kasım günü Şemdinli den bir kişi babamı
aramış, benimde bu vesile ile haberim oldu... Tam gününü hatırlamıyorum ama olaydan 6-
7 gün sonra ismini vermek istemediğim bir dostum ki bu şahıs örgüte yakın bir kişidir, beni
arayarak "arabada çıkan listelerde sende Devlet yanlıları içinde sayılmışsın, kendine dikkat
et" dedi Bende o günden sonra köyden ayrılmadım. Sanırım 17 Kasan Perşembe günü
daha önce beni arayan aynı kişi telefonla aradı ve "ben bugün Şemdinli de idim, seni
sordular, listede ismin olduğu için gidip ifade vermen gerekiyor, gitmeye karar verirsen
beni ararsın" dedi. Bende düşündüm gitmemeye karar verdim. Genellikle örgüt görüşmek
istediği şahıslan Kandil Dağına yada Harkuk Kampına çağırıyor. Çağrılan kişilerde
yasadışı yollardan bu kamplara gidiyor. Gidiş istikameti duyduğuma göre Tekeli köyüne
bağlı Ulaklı ve Tan yolu mezralarından gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz aylarda bu şekilde
çağrılan Necattin isimli bir vatandaş yolda öldürülmüştü. Bu olayların duyulması üzerine
19 kasım Cumartesi akşamı nişanlımın babası bizim köye geldi Babamla görüştüler.
Normalde bu hafta düğünüm olacaktı. Bu konular açıklığa kavuşana kadar düğünü
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ertelediler. Bu durumda benim ya gidip örgüte ifade vermem yada batıya gitmem gerekiyor.
Burada can güvenliğimi tehlikede görüyorum..." ifadeleri yaşanan ve bundan sonra da
yaşanacak olayların neler olabileceği konusunda bize fikir vermektedir.

Ayrıca, "Devlet yanlısı, Devlet karşıtı, örgüt yanlısı" gibi tanımlamalara göre tasnifi
yapılan ve kayıt altına alınan kişilerin nasıl belirlendiği hususu da ayrı bir tartışma konusudur.
Haber elemanlarının kalıcı, güvenlik birimlerinde çalışanların süreli görev yaptığı bölgede,
aşiret yapısı, kan davaları ve başka çıkar ilişkileri,nedeniyle belli bir yasal temeli olmaksızın
hazırlanan ve insanları başkalarının kanaatine göre tasnif eden bu modelin güvenilirliği ve
yararlı olup olamadığının da tartışılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Hangi konuda olursa olsun suç işlemiş kişilerin yargı sürecinden geçip mahkum
olmaları ve bu suçlarının ilgililerin adli siciline işlemiş olmasından başka, hiçbir gerekçe ile,
Devletin yasal resmi kayıtlarına dayanmayan, gıyapta listeler tanzim edilmesi, bu listelerde
yer alan insanların kişilik haklarına açıkça müdahale anlamına gelmektedir.

Şemdinli CSavcdığınca araçta olup da el konulan malzemeler;
1. 1 adet 78GH0235 seri nolu,
2. 1 adet 68K7843 seri nolu,
3. 1 adet 56-1271485886974 seri nolu Kaleşnikof marka silahlar,
4. 2 adet el bombası,
5. 4 adet içinde çeşitli evraklar bulunan dosya,
6. 2 adet not defteri,
7. 1 adet ortadan ikiye ayrılmış 30 AK 933 sayılı plaka,

Şeklinde isimlendirilmiş ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bildirilmiştir.

Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının 30 AK 933 plakalı araçta keşif sırasında elde
ettiği belge ve dokümanların ayrıntıları Müfettişliğimize verilmediğinden, araçta olup ta
C.Savcılığına intikal etmeyen hangi belge ve malzemelerin olduğunun tespiti taraflınızdan
yapılamamış, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının verdiği bilgilerle yetinilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığının verdiği bilgileri dikkate aldığımızda, çok önemli
ve gizli olması gereken bilgi ve belgelerin kimliği belirsiz kişilerin muhtemelen de terör
örgütünün eline geçtiği anlaşılmaktadır.

15. EL BOMBALARI VE SİLAHLARA İLİŞKİN KRİMİNAL SONUÇLARI:

Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünün olaylar sırasında 30 AK 933 plakalı
araçta bulunan ve ilgili C.Savcılığınca zapt edilen el bombaları ile ilgili olarak yaptığı tespite
göre; "09.11.2005 tarihinde Hakkari İH, Şemdinli İlçesi, Özipek Pasajı Umut Kitapevine
yönelik olarak el bombası atılmak suretiyle yapılan eylemde kullanılan ve bombaya ait
olduğu tespit edilen maşanın üzerinde bulunan (HGR Z DM 72 LOS FMP-133) ibareleri
Almanya imali savunma tipi, DM-41 model el bombasının ateşleme mekanizmasında
bulunan maşanın üzerindeki ibarelerdir. DM-72 ibaresi, Almanya imali el bombalarının
ateşleme grubuna ait olduğu "133" ibaresi de ait olduğu kafile stok numarasını
göstermektedir.

DM-41 model savunma tipi el bombalan, Nato standardı savunma tipi el
bombalan olup, Nato üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, güvenlik güçlerinde ve her ne
şekilde nereden ve nasıl elde edildiği bilinmemekle birlikte terör örgütleri tarafından da
kullanılmaktadır. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Polis laboratuarları
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Dairesi Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba Bilgi Merkezine
intikal eden olaylarla ilgili istatistik! Bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

DM-41 ve M-26 Model el bombası kullanılan olaylardaki sorumlu örgütler: (Pkk
(Kongra-Gel): 12, Hlzbullah:4, Org.Suç Örgütü:3, Kornişçi Har. :1, Vasat: 2, Kişisel:
36, Belirsiz : 116 Olmak Üzere Toplam: 174)

Bu model savunma tipi el bombaların el bombalarının Alman Devleti tarafından
Ünal edilenleri DM-41 Amerika Birleşik Devletleri tarafından imal edilenleri ise M-26
model olarak adlandırılmaktadır. Her iki model el bombalarının ihtiva ettiği patlayıcı
madde COMP-B (TNT+RDX) olup, diğer teknik özellikleri de aynıdır.

Bu el bombalarının emniyet pimi çekilip maşasının serbest bırakılmasından
sonra 4 ile 5 saniye içerisinde patladıkları bilinmektedir. İki el bombasının aynı anda tek
ses üreterek patlaması çok küçük bir ihtimal olarak görülmektedir. Çünkü, maşa
bırakıldıktan sonra, 4*5 saniye patlama süresinde bütün el bombalarında, kesin standart
olarak belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmadığından, saniyeden daha kısa da oba
farklı zaman aralıklarında patladıkları görülmektedir.

Umut Kitapevinde patlayan bombalar ile Cumhuriyet Savcılığınca zapt edilen
bombalar karşılaştırıldığında Menşei ve model olarak aynı oldukları tespit edilmiştir."

Bilgisi verilmiştir.

Kriminal laboratuarı sonucu ile, bazı tanık beyanları ve Hakkari ti Jandarma
Komutanlığı tarafından verilen bilgi ve belgelere göre araçta MKE yapımı el bombalarının
bulunduğu iddialarının birbirini teyit etmediği anlaşılmaktadır.

Daha önce de ifade edildiği gibi, astsubay Ali KAYA'nın ifadesine göre başlangıçta
30 AK 933 plakalı araçta bulunan iki adet el bombası eğer MKE yapımı idiyse ve sonradan
değiştirilmişse, bu durumda kitabevinde patlayan bombaların DM Alman yapımı el bombası
olduğunu bilen birileri tarafından araçta olduğu iddia edilen MKE yapımı el bombalarının
değiştirilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla patlama sonrası kontrolsüz dönemde
patlamanın olduğu yerde terör örgütü adına bomba konusunda uzman bir kişinin patlayan
bombaların menşei konusunda tespit yapmış olması da gerekmektedir.

Diğer bir yaklaşımla, bombalama olayının terör örgütü tarafından bir komplo
düzenlenip astsubayların ve haber elemanı Veysel ATEŞ'in üzerine atılmaya çalışıldığını
varsaydığımızda da, örgütün aynı tipte alman yapımı (4) adet el bombasını temin ettikten
sonra, iki tanesini kitabevine attırdığı, diğer ikisini de jandarmaya ait aracın ilçeye geleceğini,
araçta MKE yapımı el bombası bulunabileceğim varsayarak bunları değiştirmek amacıyla
muhafaza ettiği varsayımım kabul etmek gerekecektir. Bu durum çok zayıf bir ihtimal olarak
gözükmektedir.

Bu nedenlerle araçtaki MKE yapımı el bombalarının örgüt yanlıları tarafından DM
yapımı el bombaları ile değiştirilmiş obua ihtimali teyide muhtaç gözükmektedir.

Araçta bulunan kaiesinkof silahlarla ilgili olarak yapılan tespitlerde de:

"1-Tetkik için gönderilen; "68K7843" numaralı silah; 7. 62x39 mm. Çapında fişek
istimal eden, Almanya yapısı, Kalaşnikovmarka, otomatik, "78GH0235" numaralı silah; 7.
62X39 mm. çapında fişek istimal eden, Almanya yapısı, Kalaşnikov marka, otomatik, "56-
127148588" numaralı silah; 7. 62x39 mm. Çapında fişek istimal eden, Çin yapısı, Kalaşnikov
marka, otomatik, birer tüfektirler.

Yapılan muayenelerinde; atışa mani mekanik herhangi bir arıza ve eksikliklerinin
bulunmadığı, emniyet ve atış ayar mandallarının sağlam ve işler durumda oldukları,
fonksiyonlarını tam olarak yerine getirdikleri, laboratuarımızda yaptığımız tatbiki atışlarda,
çap ve tiplerine uygun fişekleri patlattıkları görübnüştür.
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Bu itibarla, söz konusu üç (3) adet tüfekten her biri; 6136 Sayılı Yasaya göre yasak
niteliği haiz ateşli birer silahtırlar. Ayrıca nitelikleri itibariyle de aynı yasanın 12. Maddesinin
4.Fıkrası şümulüne giren silahlardandırlar.

2- İnceleme konusu tüfeklerden elde ettiğimiz mukayese kovanlarının, Laboratuarımız
arşivine intikal eden silahı tespit edilemeyen olaylara ait suç konusu 7.62x39 mm. Çapındaki
kovanlar ile mikroskopta ayn ayrı yapılan karşılaştinlmalannda; mevcut karakteristik izler
itibariyle herhangi bir irtibatlarının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3-İnceleme konusu tüfeklerden elde ettiğimiz mukayese kovanları, Silahı Tespit
Edilemeyen olaylarla herhangi bir irtibatının olup-olmadığı yönünden karşılaştırmak üzere;
İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Kriminal
Polis Laboratuarlar Müdürlüklerine gönderilmiş olup, irtibat sağlanması halinde durum ayrıca
incelenecektir."

Denilmiş ve Kaleşinkof Piyade tüfeklerinin başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı
konusuyla ilgili olarak mukayese kovanlarının; ADANA, ERZURUM, DİYARBAKIR,
ANTALYA, BURSA, İZMİR, KAYSERİ, SAMSUN, İSTANBUL Kriminal Polis laboratuarı
Müdürlüklerine gönderildiği, buralarda yapılan teknik incelemede, mukayese kovanlarının
silahı tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan aynı çap ve tipteki suç konusu kovanlar ile
aralarında herhangi bir irtibata rastlanmadığı bildirilmiştir.

16. ROJ TV'NİN OLAYLAR SIRASINDA CANLI YAYIN YAPTIĞI İDDİALARI:

9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli İlçesinde vuku bulan patlamanın akabinde yaşanan
toplumsal olaylar sırasında, PKK terör örgütü paralelinde yayın yapan ROJ TV'nin kimi
ifadelerde olayların başlamasından hemen sonra canlı yayına geçtiği; bazılarına göre de bu
yayınların olaylarla eş zamanlı olmadığı, ancak çok kısa süre sonra cereyan eden hadiselerin
sözü edilen televizyon kanalı tarafından yayınlandığı iddialarının açıklığa kavuşturulması
açısından, ROJ TV'nin yayınlarının yıl, ay, gün, saat, dakika parametrelerine uygun olarak
tanzim edilmiş görüntü örnekleri ve konuyla ilgili bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünden
temin edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen bilgilere göre;

Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde 09.11.2005 günü öğle saatlerinde Savuroğlu İş
Merkezi'nde bulunan Umut isimli kitapevi önünde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana
gelen patlama olayı sonrasında, Şemdinli ilçesi, Hakkâri kerkezi ve Yüksekova ilçelerinde
meydana gelen olayların ülke gündeminin ilk maddesi haline geldiği, Belirtilen tarihte
meydana gelen olayla ilgili olarak, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme
Ekibince olay saatinin 11.30 olduğunun tutanaklarda belirtildiği,

Şemdinli ilçesinde yaşanan patlama olayının saat: 11.30'da vuku bulduğu, ulusal
basın-yayın organlarında konu hakkında ilk haberlerin yaklaşık saat: 12.00 civarında
verilmeye başlandığı, Öte yandan, terör örgütü güdümünde yayın yapan Dicle Haber Ajansı
(DİHA)'da, olaydan yaklaşık (1) saat sonra, 12.32 itibariyle "Şemdinli'de Kitapevine Bomba
Atıldı SON DAKİKA" haberi şeklinde, yine aynı gün saat: 16.10 itibariyle Fırat Haber
Ajansı'nda konuyla ilgili haberlerin, her iki ajansın internet sitelerinde yer aldığı, Bazı ulusal
basın-yayın organlarında, Şemdinli ilçesinde gerçekleşen bombalama olayından çok kısa bir
süre (1-2 dakika) sonra PKK/KONGRA-GEL terör örgütü güdümünde yayın yapan ROJ TV
tarafından konuya ilişkin canlı yayma başlandığı şeklinde iddialar ortaya atıldığı;
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Söz konusu iddialarla ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;

Terör örgütü güdümünde yayın yapan televizyonların gün içi yayınlanran görevli
personel tarafından izleme yoluyla takip edilmekte olduğu, özellikle TSİ 20.00 ve sonrasında
yayınlanan haberlerin kayda alındığı, Ancak, ROJ TVde söz konusu olaya ilişkin ilk haberin,
olaydan yaklaşık (1) saat sonra 12.30 sıralarında yayınlanmaya başlayan "Nivroj (Öğlen)"
isimli haber programının içerisinde yaklaşık saat 12:38 civarında spikerin gelen bir nottan
okuması şeklinde verildiğinin Radyo Televizyon Ust Kurulu (RTUK) tarafından tutulan ROJ
TV yayınların incelenmesinden anlaşıldığı, Ayrıca patlamanın olduğu kitapevinin sahibi
Seferi YILMAZ isimli şahsın ise ilk olarak saat 13.45 sıralarında akabinde saat 14.08 ve
15.00'sıralannda telefon bağlantısıyla canlı yayına katıldığı,

Belirtilen televizyon kanalında, olaylara ilişkin detaylı bilgilerin TSİ 20.00' de
yayınlanan haber programlarında da verildiği, belirtilen haber programlarına telefon
bağlantılarıyla katılan şahıslardan olaylara ilişkin bilgi alındığı, 20:00-20:45 saatleri arasında
yayımlanan haber programında ise olaylarla ilgili toplam (7) dakika (15) saniye süreyle bilgi,
ulusal basm-yayın organlarından alman kopya görüntüleri ve DEHAP Şemdinli İlce Başkanı
olarak lanse edilen Emrullah Öztürk isimli şahsın canlı telefon bağlantısına yer verildiği,
Gece yayınlanan 24.00 haberlerinde ise (3) dakika (36) saniye haberin yer aldığı, ROJ TVnin
görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, yayın akışı içerisinde olay yerinden canlı görüntü ya da
muhabir bağlantısı şeklinde bir yayının gerçekleşmediğinin tespit edildiği,"

Anlaşılmaktadır.

Bu bilgilere göre Komisyonumuzca: ROJ TV'nin konuyla ilgili ilk haberi 12;38'de
spikerin kağıttan okumak suretiyle duyurduğu, Seferi YILMAZ ile saat 13.45, 14.08 ve
15.00-sıralannda canlı telefon bağlantısıyla bilgi alındığı, dolayısıyla patlamanın hemen
ardından olay mahallinden ROJ TV tarafından canlı görüntülü yayın yapıldığı iddiasının
doğru olmadığı değerlendirilmektedir.

B- MÜLKİYE MÜFETTİŞİLİĞİNİN ANILAN RAPORUNDA, İNCELENEN
OLAYLA İLGİLİ VARILAN KANAAT VE SONUÇLAR

"09 Kasım 2005 günü yaklaşık saat 12:00 civarında Şemdinli ilçesi Cumhuriyet
Caddesi Özipek Pasajmda bulunan Seferi YILMAZ'a ait Umut Kitabevine iki adet el bombası
atıldığı, olay sırasında kitabevinde bulunan Mehmet Zahir KORKMAZ'ın hayatini kaybettiği,
Metin KORKMAZ'ın yaralandığı ve Kitabevi sahibi Seferi YTLMAZ'ın yara almadan
kurtulduğu, bombaların atıldığı anı ve atan kişiyi atma esnasında gören hiç kimse olmadığı,
ancak el bombalarından en az bir tanesinin kitabevinin camı kırılarak atıldığı, atılan
bombaların görülmesi konusunda içeride bulunan üç kişiden Seferi YILMAZ ve Metin
KORKMAZ'ın ifadeleri arasında bazı çelişkiler bulunmasına rağmen bombalardan birer
tanesini patlama öncesi gördüklerini beyan ettikleri, anlatımlardan ilk bombanın patlaması
sırasında Mehmet Zahir KORKMAZ'ın hayatim kaybetmiş olabileceği, Metin KORKMAZ'm
ikinci bombanın patlaması sonucu yaralandığı, her iki bombanın patlaması arasında en fazla
bir iki saniyelik bir fark olduğu, olaydan yara dahi almadan kurtulan Seferi YILMAZ'm
beyanlarına göre; ilk ablan el bombasını kitabevinin içine atılmış ve henüz patlamamış
vaziyette iken gördüğü, bomba olduğunu anlayarak aceleyle dışan çıktığı, bu esnada pasaj
içerisinde pasaj dışına doğru kaçmakta olan kahverengi montlu bir şahsı gördüğü, bu esnada
bombanın da patladığı, ikinci bir patlama sesi duymadığını söylediği, ancak yaralanan Metin
KORKMAZ'ın her iki bombanın da patlama sesini duyduğunu söylediği, Metin
KORKMAZ'dan başka da hiçbir ifade sahibinin iki bomba sesi duyduğuna ilişkin bir
beyanının olmadığı, tüm tanıkların tek ses duyduklarını söyledikleri, iki el bombasının da aynı
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anda veya tek ses çıkaracak kadar yakın bir zaman dilimi içinde patlamış olma ihtimalinin
imkansız olmamakla birlikte çok zor olacağının ilgili uzmanlar tararından ifade edildiği, eğer
tek ses veya tek sese yalan bir ses üreten iki patlama olmuşsa bu kez de kitabevinde bulunan
ve yaralanan Metin KORKMAZ'ın beyanındaki iki ayn sesi izah etmenin zor olacağı, bomba
uzmanının olay mahallinde yaptığı tespite göre iki adet el bombasının patladığına ilişkin
kanıtların bulunduğu,

Kitabeyi sahibi ve olavdan vara almadan kurtulan Seferi YILMAZ'ın bevamna göre
pasajdan koşarak çıkan ve kendisinin de takip ettiği kahverengi montlu şahsın bombayı atan
kişi olduğuna kanaat getirdiği ve pasaj çıkışında önünde koşan bu şahsın yakalanması için
cadde üzerinde bulunanları ikaz ettiği, bu ikaz üzerine birkaç kişinin, pasajdan çıkarak
Cumhuriyet Caddesinin Yüksekova istikametine doğru sağ şeridinden uzaklaşmakta olan
kahverengi montlu şahsı takip etmeye başladığı, bir süre sonra Seferi YILMAZ'ın ilgili şahsı
kovalamaktan vazgeçtiği ve pasaja doğru geri döndüğü, pasaja döndüğünde yaralı olan Metin
KORKMAZ'ın birkaç kişi tarafindan pasajdan çıkarıldığını gördüğü, kendisinin içeride
Mehmet Zahir KORKMAZ'ın da bulunduğunu bildiğinden onun akibetini öğrenmek için
pasaja girdiği, birkaç kez seslendiği, cevap alamadığı, ortamın karanlık olması ve başka
tehlikeler olabileceğini düşünerek patlamanın olduğu kitabevi içine girmekten çekindiği ve
tekrar dışarı çıktığı ve yaklaşık 150 metre ileride bulunan beyaz bir aracın başında toplanmış
kalabalığı gördüğü ve oraya doğru gittiği,

Bilgisine başvurulan vatandaşların beyanlarına göre: ifade ediliş tarzında bazı
farklılıklar olmakla birlikte kahverengi montlu şahsın pasaj istikametinden ileride bulunan
beyaz renkli araca doğru yöneldiği, bir ara cep telefonu ile bir görüşme yaptığı, kendisine
takip eden vatandaşların sorularına cevap vermeden araca ulaştığı ve aracm arka kapısmdan
girip oturduğu, araca varıldığında aracın önünde şoför mahallinde bir kişinin ve şoför
mahallinin yanındaki ön koltukta da bir kişinin olduğu, aracın hareket etmesine fırsat
verilmeden vatandaşlarca abluka altına alındığı, araca yönelik saldırıların başladığı, aracın
önünde oturan iki kişinin araçtan indikleri ve ortalığı sakinleştirmeye gayret ettikleri, ancak
kalabalığın aracm arkasına oturan kahverengi montlu şahsın kimliğini öğrenmek istediği ve
ona yönelik saldırıların yoğunlaştığı,

Vatandaşların beyanlarında bahsettikleri kahverengi montlu şahsın Hakkari İl
Jandanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü kayıtlarında "Haber Elemanı" olarak
kayıtlı bulunan Veysel ATEŞ, aracm şoför mahallinde oturan şahsın Hakkari İl Jandanma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde Astsubay olarak görevli Ali KAYA, aracın ön sağ
tarafında oturan şahsın da Hakkari İl Jandanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde
görevli Astsubay Özcan İLDENİZ olduğunun o şuada vatandaşlarca bilinmediği, bu kişilerin
kendilerini sürekli emniyet görevlisi olarak tanıtma çabasında olduklarının anlaşıldığı,

Şüpheli durumunda olan Ali KAYA. Özcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'in olavlann
gelişimini vatandaşların beyanlarından farklı şekilde izah ettikleri, bu izaha göre; görevli
olarak 30 AK 933 plakalı Hakkari İl Jandanma Komutanlığı envanterine kayıtlı beyaz Renault
19 Europa araçla sabah 09:00 gibi Hakkari'den çıkıp Yüksekova üzerinden Şemdinli'ye
geldikleri, Şemdinli'ye vardıklarında saatin yaklaşık 12.00 olduğu, Cumhuriyet Caddesi
üzerinde uygun bir yere aracı park ettikleri ve bazı ihtiyaçları için inmeyi planladıkları sırada
bir patlama sesi duydukları, bunun üzerine aracı kullanan Astsubay Ali KAYA'nın ne
olduğunu öğrenmek için araçtan indiği, patlamanın olduğu istikamete doğru 10-15 metre
gittiği, bu sırada kendisine doğru gelmekte olan gruba ne olduğunu sorduğu, grupta
bulunanların da "hem yapıyorsunuz, hem de soruyorsunuz" türünden cevap verdikleri ve
küfürlü konuştukları, bunun üzerine Ali KAYA ile gruptakiler arasında tartışma, itişip
kakışma yaşandığı, aracm arka koltuğunda oturan Veysel ATEŞ'in durumu görerek Ali
KAYA'ya yardım etmek için araçtan inip Ali KAYA'nın bulunduğu yere gittiği, Veysel
ATEŞ'in geldiğini gören Ali KAYA'nın geri dönüp araca binmesi konusunda Veysel ATEŞ'e
ikazda bulunduğu, bu sırada Veysel ATEŞ'i tanıyan birisinin "bu itirafçı" şeklinde bağırdığı
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ve grubun Veysel ATEŞ'e doğru yöneldiği, Veysel ATEŞ'in dönerek aracın arka koltuğuna
oturduğu, grubun araca yönelik saldırılarının bu surette başladığı, bir ara Ali KAYA'nın
aracın bagajını açarak uzun namlulu silahlardan birini alma girişiminde bulunduğu ancak bazı
kişilerin buna engel oldukları ve silahı tekrar bagaja koyarak kapattıkları,

Raporun İnceleme ve Tahlil Bölümlerinde ayrıntıları verilen olayın buraya kadarki
kısmının esas itibariyle beyanlara dayandığı, vatandaşların beyanları ile, olayın failleri olarak
gösterilen kişilerin beyanlarının birbirini tutmadığı, ayrıca ilgililer arasında telefon görüşmesi
yapıldığı iddiaları dikkate alınarak Şemdinli C.Savcılığı tarafından ilgili GSM firmalarından
alınan bilgilerin de Müfettişliğimize verilmediği, dolayısıyla bu aşamada ifadeler dışında bir
delil elde edilemediği,

Senidinle Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensuplarının olay mahalline
gelmeleri ve devamında yaşanan olayların daha anlaşılabilir ve tutarlı ifadelerle teyid
edilmesinin mümkün olduğu, patlama sesini duyarak olay mahalline gelen Şemdinli ilçe
Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN ve beraberindeki emniyet görevlilerinin grubun bir aracın
başında bulunduğunu görmeleri üzerine aracın bulunduğu yere yöneldikleri, grubun aracı
tahrip etmeye, aracın arkasında oturan ve elleriyle başım korumaya çalışan şahsı araçtan
çıkarmaya çalıştıkları, acık bir linç girişiminin yaşandığı, bu gelişme üzerine takviye
kuvvetler isterdiği ve zırhlı araçla olay mahalline gelen polis özel hareket timlerinin aracın
arkasında bulunan Veysel ATEŞ'i alarak emniyete götürdükleri, daha sonra Özcan
İLDENİZ'in de güvenlik güçlerinin yardımıyla önce emniyete oradan da Taktik Alaya
götürüldüğü, son olarak da Ali KAYA'nın olay mahallinden uzaklaştırıldığı ve Şemdinli'de
bulunan Taktik Alaya götürüldüğü, bu gelişmelerin patlama olayından sonraki 20-30 dakika
içinde gerçekleştiği,

Halkın tepkisinin giderek yoğunlaşması üzerine, İlçe Emniyet Müdürü Tacettin
ASLAN, ilçe Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN ve bazı vatandaşların 30 AK 933
plakalı aracın başında toplanmış halkı sakinleştirmek için yoğun bir çabanın içine girdikleri
ancak bu sırada patlamanın gerçekleştiği Özipek Pasajından patlamada hayatını kaybeden
Mehmet Zahir KORKMAZ'ın cesedinin birkaç kişinin omuzlarında pasajdan çıkarıldığı,
bunu gören grubun kontrolden tamamen çıktığı ve ilgililerin sakinleştirme çabalarının sonuç
vermediği, hatta saldırıların Kaymakam, emniyet müdürü ve polislere de yönelmesi üzerine
ilgililerin olay mahallini terk ettikleri, toplanan grubun muhtemelen terör örgütü milisleri ve
yandaşlarınca yönlendirildiği ve kontrolün bu kişilerin eline geçtiğinin söylenebileceği, belli
kişilerin tahrik ettiği özellikle çocuk ve gençlerden oluşan kalabalık grubun emniyet
güçlerinin ayrılmasından sonra Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesine
doğru harekete geçtikleri, taş ve sopalarla, kamu binalarına ve bu binaların bahçesinde
bulunan araçlara saldırdıkları, takviye askeri kuvvetlerin gelmesinden sonra bu grubun geri
çekildiği, bu arada 30 AK 933 plakalı aracın bagajmda bulunan silah, mühimmat ve
belgelerin de grubun insiyatifinde kaldığı, muhtemelen bu dönemde belgelerden fotokopi ile
çoğaltma yapıldığı, fotokopi ile çoğaltılması mümkün olmayan bazı belgelerin de
kaybedildiği,

Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğüne saldıran kalabalığın geri çekilmesinden
sonra ilçenin Yüksekova istikametinden girişinde bulunan polis noktasına yönelik saldın
başladığı, noktada bulunan dört polis memurunun emniyet müdürlüğünden yardım istediği
ancak bu yardımın o şurada gönderilemediği, polislerin havaya ateş açmak suretiyle grubu
uzaklaştırmaya çalıştıkları, ilçe Kaymakamının talebi üzerine Şemdinli Belediye Başkam
Hurşit TEKİN ve bazı vatandaşların grubu geri dönmeleri konusunda ikna ettikleri ve geri
çevirdikleri,

Olayların çevre yerleşim birimlerinden de duyulması üzerine ilçeye yogim bir araç ve
yaya trafiği olduğu, Yüksekova ilçesinden de gelenler olduğu, Yüksekova ilçesinde bulunan
CHP Milletvekili Esat CANAN ve bir grup avukatın da Şemdinli'ye geldiği, Üçe Emniyet
Müdürlüğünde durum değerlendirmesi yapan ilçe Kaymakamı ve güvenlik birimlerinin
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amirlerinin toplantısına CHP Milletvekili Esat CANAN'ın da sonradan katıldığı ve olay
mahallinde ve araçta keşif yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındığı ve saat 16:00
civarında keşfe başlandığı, keşif devam ederken silahla ateş edilmesi sonucu birçok kişinin
öldüğü ve yaralandığı haberlerinin keşif mahalline ulaşması üzerine halkın tekrar
hareketlendiği ve C.Başsavcısı Harun AYIK'ın keşfi yanda bırakarak olay mahallinden
ayrıldığı,

Keşfin yarım kalmasına neden olan olayın; Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Taburunda
sözleşmeli Uzman Çavuş olarak görev yapan Tanju ÇAVUŞ'un eşi ve üç çocuğuyla birlikte
eşinin tedavisi amacıyla gittikleri Van'dan Şemdinli'ye döndükleri sırada ilçeye girdiklerinde
kendilerini kalabalık gurubun içinde buldukları, kalabalık içinden kendisini tanıyan kişilerin
obuası ve kendisinin uzman çavuş olduğunun söylenmesi üzerine kalabalık tarafından aracın
tahrip edilmeye başlandığı, Tanju Çavuş'un kendisini, eşini ve çocuklarım korumak amacıyla
tabancasını çıkararak önce havaya ateş ettiği, kalabalığın uzaklaşması üzerine hızla yoluna
devam ettiği ancak ileride tekrar grubun aracı çevirdiği, bu gelişme üzerine Tanju ÇAVUŞ'un
tekrar rastgele ateş ettiği ve bu olaylar sırasında beş kişinin yaralandığı, bunlardan Ali
YILMAZ'ın hayatını kaybettiği, kalabalığın araç çevresinden dağılmasından sonra Tanju
ÇAVUŞ'un hızla lojmanlara doğru gittiği,

Bu şuada polis noktasının tekrar saldırıya uğradığı ve noktada bulunan dört polis
memurunun olay yerine intikal eden Şemdinli Dağ Komando Taburuna ait komandolar
tarafından kurtarıldığı ve polis noktasının boşaltıldığı, 9 Kasım 2005 günü yaklaşık saat
17:00'den sonra ilçede tamamen kontrolsüz bir sürecin başladığı, her birisinin ne zaman
yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte raporun ilgili bölümlerinde ayrıntıları verilen çok
sayıda yasa dışı eylemin gerçekleştirildiği, özellikle Şemdinli Lisesinde bulunan Atatürk
Büstünün tahrip edilerek, büstün kaidesinden sökülüp yakılmış olan bir aracın içine atılması,
bazı kamu binalan önündeki Türk Bayraklarına saldınlması, kirada oturan uzman çavuşlann
meskenlerine girilmesi, askeri birliklere malzeme ve erzak taşıyan araçların yakılması, aslen
Şemdinli'li olmayan bir eczacının eczanesinin tahrip edilmesi olaylarında hedeflerin bilinçli
olarak seçildiğini söylemenin mümkün olduğu,

9 Kasım günü saat 15:30 gfbi Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, İl Jandarma
Komutam Albay Erhan KUBAT ve İl Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE'nin helikopterle
Şemdinli'ye intikal ettiği, o gün gelişmeleri Taktik Alaydan takip ettikleri, keşfin yanm
kalmasından sonra tamamlanabilmesi için tekrar CHP Milletvekili Esat CANAN ve belediye
başkanları ile Taktik Alayda görüşmeler yapıldığı ve keşfin tamamlanması konusunda
mutabık kalındığı, Hakkari'den gelen takviye polis güçlerinin de tedbir almasıyla gece saat
22:00'den sonra keşfin tamamlandığı, 30 AK 933 plakalı aracın Hükümet Konağı bahçesine
çekildiği, bombanın patladığı pasajın mühürlendiği ve buradaki keşfin de ertesi gün sabah
yapıldığı, hayatını kaybeden Mehmet Zahir KORKMAZ ve Ali YILMAZ'ın Diyarbakır Adli
Tıp Kumruna gönderilen cesetlerinin 11 Kasım 2005 günü karayoluyla Şemdinli'ye
getirildiği, akşam hava karardıktan sonra terör örgütünün propagandası çerçevesinde
demedildiği,

Olaylarda adı sıkça geçen Ali KAYA'nın; 01.07.1968 Bitlis/Mutki doğumlu olduğu,
16 yıldır Astsubay olarak Jandanna Teşkilatında çalıştığı, Hakkari İline gelmeden önce 1995-

,2001 tarihleri arasında Diyarbakır ilinde İl Jandarma Komutanlığı emrinde istihbarat ve
sorgulama biriminde görev yaptığı, halen Hakkari Ü Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, özcan İLDENİZ'in; 19.04.1970 Balıkesir/Sındırgı
nüfusuna kayıtlı olduğu, kendi ifadesiyle 15 yıldan beri Astsubay olarak Jandanna
Teşkilatında çalıştığı, Hakkari İlindeki görevine 16.07.2004 tarihinde başladığı, halen
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde Şemdinli ilçesi
istihbarat sorumlusu olarak görev yaptığı,

Veysel ATEŞ'in; 27.03.1972 Hakkari/Çukurca Kurudere köyü nüfusuna kayıtlı
olduğu, Hakkari il merkezinde ikamet ettiği, kendi ifadesiyle; 1988 yılında PKK terör
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örgütüne katıldığı, Hakkari, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Beytüşşebap bölgesinde
örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, Bekaa vadisinde 1990 yılını 1991 yılına bağlayan kış
aylarında örgütsel eğitim aldığı, 27.07.1991 tarihine kadar örgütsel faaliyete devam ettiği, bu
tarihte daha sonra eşi olan Zeliha, Sefer BİLDİK, Zeynep BİLDİK ile birlikte dört kişi olarak
örgütten kaçarak Dohok'a geçtikleri ve burada Barzani kuvvetleriyle birlikte oldukları, bu
dönemde PKK terör örgütünün iki kardeşini öldürdüğü, bu nedenle 29.04.1997 tarihinde
Habur'dan Türkiye'ye giriş yaparak üç çocuğu ve eşi ile birlikte güvenlik kuvvetlerine teslim
olduğu, yargılama sonucunda 6 yıl ceza aldığı, İnfazdan yararlanarak 4,5 yıl ceza evinde
yatarak tahliye olduğu, bu sürede Diyarbakır, Van, Erciş, BiÜis, Hakkari, Şemdinli, Hakkari
ve Çukurca cezaevlerinde değişik sürelerle kaldığı, Diyarbakır cezaevinde bulunduğu sürede
iki kez toplam üç aya yakın bir süre ile Hakkari, Çukurca, Şemdinli kırsalında güvenlik
kuvvetlerince yürütülen operasyonel faaliyetlere iştirak ettiği, cezaevinden 05.11.2001
tarihinde tahliye olduğu, 2003 yılından itibaren Hakkari İl Jandarma komutanlığı İstihbarat
Şube Müdürlüğü tarafından "Görüşülen şahıs" konumu ile istihbari çalışmalarda bulunduğu,
2001 yılında çıkarılan JGY:37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin
Tespiti ve Kontrolü Yönergesi esaslarına göre 03.08.2004 tarihinde Haber Elemanı olarak
kayıtlara alındığı,

Seferi YILMAZ'ın; 08.03.1962 Hakkari/Şemdinli/Umurlu Köyü nüfusuna kayıtlı
olduğu, bekar olduğu, Şemdinli ilçe merkezinde ikamet ettiği, kendi ifadesiyle; Şemdinli
ilçesi Özipek Pasajmda umut Kitabevini işlettiği, bekar olduğu ve ölen ağabeyinin eşi ve
çocukları ile aynı evde yaşadığı, İl Jandarma Komutanlığınca verilen bilgilere göre; 15
Ağustos 1984 tarihinde PKK terör örgütünce Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan
silahlı saldırıda klavuzluk yaptığı, bu suçtan dolayı 1985-2000 yıllan arasında Diyarbakır,
Eskişehir, Aydın, İzmir-Buca ve İstanbul-Bayrampaşa cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü
olarak kaldığı, cezaevinden tahliye olduktan sonra yapılan istihbari çalışmalarda; PKK terör
örgütünün Şemdinli ilçesi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, bu
örgüt mensuplarına malzeme temin ettiği, yardım ve yataklık yaptığı, eylem yapılacak
yerlerle ilgili bilgiler verdiği, bölgede bulunan örgüt mensuplarının ailelerine yardımcı
olduğu, DEHAP ile ilgili bütün faaliyetlerde ön planda olduğu, yeni kurulan Demokratik
Toplum Hareketinin Şemdinli'deki kurucu üyeleri arasında yer aldığı, örgüt içerisinde Hacı
(K) olarak tanındığı,

Olaylar sırasında emniyet müdürlüğünde gözlem aluna alman Veysel ATEŞ'in, Taktik
Alayda tutulan astsubaylar Ali KAYA, Özcan İLDENİZ ve Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ'un
olaydan iki gün sonra 11.11.2005 günü geç saatlerde Şemdinli Adliyesinde Savcılık
sorgularının yapıldığı, C.Başsavcısı Harun AYIK tarafından Veysel ATEŞ ve Tanju
ÇAVUŞ'un tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve tutuklandığı, Ali KAYA ve
Özcan İLDENİZ'in de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu iki kişinin ertesi
gün Hakkari'ye döndükleri, 11.11.2005 günü Şemdinli'ye gelen Van 3.Ağır ceza Mahkemesi
Savcısının (TCK 25O.md.göre kaldırılan ağır Ceza Mahkemesi yerine kurulan mahkeme)
olayı kendi mahkemelerinin sorumluluk alanında görmediğine ilişkin görüş belirttiği, ancak
daha sonra Şemdinli C.Başsavcısı Harun AYIK'ın dosyayı yetkisizlik karan vererek Van 3.
Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığına gönderdiği, bu Savcılık tarafından yapılan soruşturma
kapsamında 28.11.2005 günü Van'da yapılan sorgulamanın ardından Ali KAYA ve Özcan
İLDENİZ'in de tutuklanmasının talep edildiği ve ilgililerin de tutuklandığı ve halen
tutukluluk hallerinin devam ettiği, Şemdinli'de tutuklanan Tanju ÇAVUŞ'un durumunun
hazırlık soruşturmasını yürüten Van C.Başsavcı vekilliğince de değerlendirildiği ve konunun
bombalama olayı ve devamında yaşanan olaylar kapsamında değerlendirilmediğinden
dosyasının aynlarak Hakkari Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, tutuklu bulunan Tanju
Çavuş'un da Hakkari'deki ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı,

Gerek vatandaşların ifadelerinde ve gerekse şüpheli durumunda olan Ali KAYA,
Ozcan İLDENİZ ve Veysel ATEŞ'in ifadelerinde çelişkiler olduğu, hatta şüphelilerin farklı
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zamanlarda, farklı merciler önünde verdikleri ifadeler arasında da çelişkiler olduğu, bu
çelişkilerin Veysel ATEŞ'e ait ifadelerde oldukça belirgin olduğu, Müfettişliğimizce alınanlar
dahil olmak üzere tüm ifadelerin hazırlık soruşturmasını yürüten adli mercide bulunduğu ye
bu çelişkiler konusunda en sağlıklı değerlendirmenin bu merci tarafından yapılabileceği,
Müfettişliğimizce tespit edilen çelişkilerin 'TAHLİL" Bölümünde ayrıntılı olarak ele alındığı
ve bu Raporumuzun tamamlanmasını müteakip ilgili yargı merciine de intikal ettirileceği,

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi konunun adli boyutunun çok yönlü
olarak soruşturulduğu ve henüz hazırlık soruşturmasının devam ettiği, hazırlık
soruşturmasının genel gizliliği yanında ayrıca gizlilik karan alındığı, bu nedenle hazırlık
soruşturmasını yürüten Savcılığın elinde ne tür bilgi ve belgelerin bulunduğunun
Müfettişliğimizce bilinmediği, ancak yargılama süreci sonunda kitabevinin bombalanması
konusunda şüpheli durumunda olan Veysel ATEŞ, Ali KAYA ve Özcan ÎLDENİZ'in suçlu
olup olmadıklarının adli makamlarca söylenebileceği, bu aşamada idari soruşturma yürüten
Müfettişliğimizin 9 Kasım 2005 günü Şemdinli'de Umut Kitabevine bomba attığı iddia edilen
kişi veya kişilerle ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmasının Adalet Bakanlığın
05.01.2006 gün ve 98 sayılı Genelgesinde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yargıyı
etkilemek manasına geleceği ve sorumluluk gerektireceği, yargı mercilerinin adı geçen kamu
görevlileri hakkında idareden herhangi bir aşamada aynca soruşturma yapılmasını istemeleri
halinde gereğinin yapılabileceği kanaatine varılmıştır"

Denilmektedir.

Xn- İLETİŞİM ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN YAZIŞMALAR

Komisyonumuzun 20.02.2006 tarih A.01.1.GEC. 10/322.323.324-143 savılı yazılan
ile: TÜRKCELL. AVEA A.S'lerine:

"Jandarma Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile Veysel ATEŞ'in
kullandığı değerlendirilen 0.537. 793 08 33, 0.537. 793 06 31, 0.538. 202 18 74, 0.505. 235
63 98, 0.505. 251 85 39 GSM telefon numaralarının 01.06.2005 - 31.12.2005 tarihleri
arasında bu numaralan arayan ve bu telefondan aranan numaralan arama zaman ve sürelerini
gösterir döküm ile arayan ve aranan numaraların abone isimleri de tespit edilerek TBMM
içtüzüğünün amir hükmü olan 105. maddesi nazara alınarak Komisyonumuza tekide mahal
kalmadan ivedilikle gönderilmesi" istenmiş,

AVEA İletişim Hizmetleri A.S'nin 28.02.2006 tarih ve 485200-1 savılı yazısında:
Özcan İLDENİZ'e ait olan 0.505.235.63.98 nolu GSM telefon numarasının dökümünün
gönderildiği,

TÜRKCELL İletişim Hizmetleri A.S ise 03.03.2006 gün ve 06LI000582985 savılı
yazısında: TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinde Meclis Araştırma Komisyonu'na bilgi ve
belge verebilecek kurum ve kuruluşlar arasında şirketlerinin bulunmadığını, anılan bilgilerin
mahkeme karan ile veya C. savcılığınca istenmesi durumunda verebileceklerini,

Belirttikleri anlaşılmıştır.

XIII- KOMİSYONUMUZCA BİLGİSİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN
09.11.2005 GÜNÜ ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA GELEN OLAYI
DEĞERLENDİRMELERİ

1. Komisyonumuzca 13.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan AK Parti Manisa
Milletvekili Hüsevin TANRTVERDI:

Şemdinli'de olayın görgü tanıklarını, Kaymakamı ve Savcıyı dinlediklerini,
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Olayın şahidi olduğunu söyleyen bir Şemdinli'linin kendilerine olayı;
"Öğle saatleri 12.00 civan işhanının önüne bir otomobil geldi. İçinden biri işhanına

girerken bunun gidişinden ben huylandım ve kendisini takip ettim, içeriden bir bomba sesi
geldi, bu bomba sesinden sonra bu arkadaş panikledi, dışarıya doğru hızla yürüdü, otomobil
olduğu yerde değil, 70-100 metre ileriye gitmişti. Hemen telefonuna sarılıp -Neredesiniz ? -
diye seslendi. Karşıdakiler tarif edince hemen aracın yanına yöneldi. Biz bomba patladı
denince ve koşuşturmalar başlayınca -bunu bu yaptı- diye düşünerek peşine düştük,
otomobile binerken yakaladık. Bunun yanı sıra araçta iki kişi daha vardı. Bunlardan biri
araçtan inerek hemen arkaya geçti, bagajdan bir kaleşnikof çıkardı -ben güvenlik
mensubuyum- diye bağırdı. Etrafi sarmış olan 40-50 kişi tamamen etrafını sardık, silahı da
elinden aldık. Üçünü birden tuttuk ve Emniyete teslim ettik."

Şeklinde anlattığım,
Bunların isimlerinin medyaya da yansıdığı gibi; bombayı atan itirafçı Veysel ATEŞ,

Astsubay Başçavuş Ali KAYA ve Uzman Başçavuş Özcan İLDENİZ olduğunu, Ali
KAYA'nıri yere düşen kimliğinin renkli fotokopisinin hemen halk arasında dağıtıldığını,
böylece hemen herkesin Ali KAYA'yı tanıdığını,

Astsubay ile Uzman Başçavuş'un Emniyet yerine Jandarmaya götürülmesi üzerine
halk arasında panik ve endişenin arttığını,

Veysel ATEŞ'in hemen tutuklanmasına karşın diğer iki kişinin daha sonra
tutuklanmasının kamuoyunda hayretle karşılandığını,

Bomba atılan Umut Kitapevini de gördüklerini, işhanının çok dip köşesinde izbe bir
yer olduğunu, bir perdeyle bölündüğünü ve içinde öyle pek fazla da kitap bulunmadığım,
perdenin arkasında tüp, tencere, tava gibi mutfak malzemelerinin yanı sıra bombanın açtığı
çukur bulunduğunu ve bu çukurun olayda ölen kişinin kanıyla dolu olduğunu,

Umut kitapevinin sahibi Seferi YILMAZ için halk arasında itirafçı olduğu, yargılanıp
çıktığı ama hâlâ örgütle ilişkisi olduğu şeklinde yorumlar yapıldığını,

Bu kitapevinde ayın 13 ünde inceleme yaparlarken halkın da bina önüne toplandığım
ve Ali KAYA'nın tutuklanması konusunda ısrarla durduğunu ve kendilerine Başbakanın
demecini hatırlattıklarını, kendilerinin de halkı teskin ettiklerini,

Bunun dışında Belediye Başkanım, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyelerini de
dinlediklerini,

Olaya kansan kişilerin kıyafetleri ile aracın plakasının sivil olduğunu ancak bagajdan
çıkan arabanın orada görevlendirildiğine ilişkin gibi bazı belgelerin birer suretlerinin oradaki
iki avukatta bulunduğunu, kendisinin bu avukatlar ile diğer kişilerin isimlerim bilahare
Komisyona ileteceğini,

Bagajdaki belgelerin orijinallerinin hepsinin o hengame içinde savcı tarafından teslim
alınabildiğini kendisinin zannetmediğini, bunların avukatlarda veya halkın elinde
olabileceğini,

Olayın ilk vukuunda halkın arabayı kuşatması esnasında Garnizon Komutanının
arabayı kaldırtmak istemesine rağmen halkın ve avukatların -delil tespiti yapılmadan bu
arabayı kaldırtmayız- dediğini,

Delil tespiti yapılırken de havanın iyice karardığını, bu esnada Başçavuş Tanju
ÇAVUŞ'un arabasıyla olay yerine geldiğini ve -Halk üstüme geldi. Ben de ateş ettim-
diyerek halkın üzerine ateş açtığını ve bu olayda da bir kişinin öldüğünü, Tanju ÇAVUŞ'un
da tutuklandığını, „
Bu hengamede delil tespiti yapılamayınca oradaki heyetin bir müddet dağıldığını ve daha
sonra tekrar delil tespiti yapmak için olay yerine geldiklerini ancak tekrar Garnizon
Komutanının halktan dağılmasını istediğini ve tekrar hengame yaşandığım,

Herkesin birbirine girdiği bu ortamda halkın girişteki polis noktasına -cephanelik gibi
bir yer- yöneldiğini, orada bulunan birkaç polisin orayı ve büyük makineli silahı teslim
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etmemek için direndiklerin ancak rütbeli bir askerin bu silahın namlusunu ve mekanizmasını
söktüğünü ve oradan ayrıldıklarını ve, bu noktanın halk tararından yakıldığını,

Bu arada oradaki polislerden birinin Mehmet AĞAR'a telefon eden polis olduğunu,
Bunun dışında ateş açan ve bir kişiyi Öldüren Tanju ÇAVUŞ'un da arabasının halk

tarafından yakıldığını ve bir köşede durduğunu,
Bombanın öğleyin saat 12.00 de atılması, yaşanan olaylar ve hengame nedeniyle son
kolayların 3-4 saat sürdüğünü ve bu son olayın saat 16.00 gibi olduğunu tahmin ettiğini,

2.Komisvonmnuzca 13.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Eskişehir
Milletvekili Cevdet SELVI:

"Olayda iki ölüm hadisesi olduğu, Birincisinin Umut Kitapevine yapılan bombalı
saldın esnasında bir diğerinin de keşif esnasında ateş edilmesi sonrasında gerçekleştiği,
itirafçı olarak adlandırılan Veysel'in bombayı kitapevine attığı, Kitapevi sahibinin bombayı
atam arkasından bağırarak kovaladığı, Halkın toplanarak aracın etrafım sardığı ve araçtaki
silah, mühimmat ve krokilerin tespit edildiği ve daha sonra keşif yapılırken ateş açılması
sonrası olayların patlak verdiği

Panzerlerden ateş edilmesinin delillerin karartılması amaçlı olduğuna inanıldığı,

a.Komigyonumıızca 13.12.2005 tarihinde hilgfaine başvurulan Hakkari
Milletvekili Fehmi ÖZTUNC:

9 Kasım olayının faillerinin yakalanmasını, daha önceki patlamalar üzerine Şemdinli
halkının bu araçtan ve icindekilerden şüphelenerek takip etmesine bağladığını, zaten ilk önce
pasajın önüne park eden arabanın insanlar bunlardan şüphelenince yerini değiştirerek biraz
daha uzağa gittiğini, hatta o kişinin bombayı attıktan sonra diğer kişilerin yerini kaybettiğini
ve telefonla -Neredesiniz ?- diye aradığını,

Hedef adam olan kitapevinin sahibi Seferi YILMAZ'ın daha önce terörist olduğunu ve
bombaya rağmen kendisine bir şey olmadığını hatta bombayı atan kişiyi tespit ve teşhir ederek
diğerleriyle birlikte yakalattığının halk tarafından anlatıldığını,

Arabanın önce yakılmak istendiğini, ancak -yakmayın, etmeyin, savcı gelsin bunda bir
keşif yapsın- denildiğini, keşif sırasında da yine bir astsubayın kendi aracından halkın üzerine
ateş açtığını bir kişiyi öldürüp dört kişiyi yakaladığım, gece tekrar gidip keşfi yaptıklarını,
bütün bu bilgileri de halktan aldıklarını,

Heyet olarak oraya gittiklerinde Kaymakamı da savcıyı da çok sıkıntılı gördüklerini,
birinin ağzını bıçak açmazken diğerinin ellerinin kalkmadığım bir şey konuşamadığını, bunun
da olayın şokundan kaynaklandığını sandığını,

4.Komisvopumuzca 21.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkari
Milletvekili Esat CANAN,-

Kendisinin Hakkari - Yüksekova'h olduğunu, 9 Kasım günü Yüksekova'dayken Saat
12.00 gibi bir telefon geldiğini, Şemdinli'de bir pasaja bomba atıldığım, bir kişinin öldüğünü,
ilçede olaylar olduğunu, kendisinden hemen Şemdinli'ye gelmesinin istendiğini, bombayı atan
üç kişinin şu an ellerinde olduğunu, ancak kaçabileceklerinin söylendiğini, kendisinin de
hemen Şemdinli'ye doğru yola çıktığını,

Kendisine telefon eden kişiyi tanıdığını, onlara yakalananları linç etmemelerini ancak
üzerlerinde ceplerinde bulacakları şeylere el koymalarım söylediğini,

Şemdinli'ye vardığında halkın meydanda öfkeli bir şekilde beklediğini, zanlıların
emniyetçe teslim alındığını, zanlılara ait aracın meydanda durduğunu,

Halkı yatıştırdığım ve yetkililerle konuşmak için hükümet konağına gittiğini;
kaymakam, savcı, ilçe emniyet müdürü ve Ankara'dan gelmiş bulunan Emniyet Terörle
Mücadele Daire Başkanı ile görüştüğünü,
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Jandarma yetkililerinin aracın kendilerine ait olmadığını söylediklerini, bu nedenle araç
üzerinde ivedilikle bir inceleme yapılmasını olay yerinde savcının keşif yapması gerektiğini
söylediğini, yetkililerin ise güvenlik nedeniyle aracın oradan alınarak başka yerde incelenmesi
gerektiğini söylediklerini,

Kendisinin ısrar etmesi üzerine, çarşıya inip halkı sakinleştirmesinin söylendiğini,
bunun üzerine kendisinin çarşıya inerek halka etrafi boşaltmaları gerektiğini, aracın keşfi
sırasında kendisinin, Belediye Başkanının ve birkaç avukat arkadaşın hazır bulunacağım
söylediğini ve bunun üzerine halkın geri çekildiğini,

Tekrar savcı ile temas kurduğunu ve böylece yaklaşık 10 kişilik bir heyetin araç başına
geldiğini, daktilonun kurulduğunu, bagajın açıldığını -bagajın daha önce açılıp açılmadığını
bilemeyeceğini- bagajda 3 adet kaleşnikof silah ile 2 el bombası olduğunu, kimyasal maddeler
ve 4 adet dosya bulunduğunu, savcının bunları zapta geçirmeye başladığını,

Kendisinin de dosyalara baktığını, dosyalardan birinin araca ait olduğunu ve bu
dosyaya göre aracın jandarmaya ait olduğunu,

Bu incelemeler devam ederken panzerden ateş açıldığım, mermilerin tepelerinde
uçuştuğunu, buna rağmen keşfe devam ettiklerini bu esnada daha küçük bir araçtan da ateş
açıldığım, yanında bulunan ilce emniyet müdürüne ne olduğunu sorduğunu, ancak onun da
şaşkınlık içinde olduğunu, küçük araçtan ateş açılmasıyla kendilerini izleyen halk
topluluğunun bağırmaya ve üzerlerine doğru "Aman bizi öldürdüler, çok sayıda yaralı var"
diyerek koşmaya başlamaları üzerine savanın katibe bu şartlar altında keşif yapılamayacağını
söylediğini ve herkesin kaçmaya başladığını, kendisinin de en yakın yer olan hastahaneye
gittiğini, saatin bu esnada 17.00 olduğunu ve havanın kararmış olduğunu,

Yaralananlardan birisinin durumunun ağır olduğunu, derhal Yüksekova'ya
sevkedildiğini ancak yolda hayatım kaybettiğini,

Kendisinin İçişleri Bakanını telefonla aradığım ancak yurt dışında olduğu için
ulaşamadığını, bunun üzerine valiyi aradığını, Valinin de Şemdinli'ye henüz geldiğini ve
kendisinin aldıracağını söylediğini, nitekim biraz sonra araba yollayarak aldırdığım ve
Jandarmada bir toplantı yaptıklarını,

Vali, Hakkari Alay Komutam, Yüksekova Belediye başkam, Şemdinli belediye
Başkam, Esendere Belediye başkanı ve kendisinin bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını,
kendisinin daha önce bize ait değil denmesine rağmen aracın Jandarmaya ait olduğunu, keşif
yapılırken ve hiçbir gösteri yokken ateş açılmasının büyük bir ihmal olduğunu söylediğini,

Bu esnada İçişleri Bakanına vekalet eden Milli Savunma bakanının kendisini aradığını,
kendisiyle ve valiyle konuştuğunu, halkın mutlaka bu keşfin bitmesini istemesi karşısında
Adalet Bakanını arayarak bu keşif için savcıya talimat vermesini isteyeceğini söylediğini,

Alay Komutanının istemi üzerine kendisi ile Belediye başkanlarının çarşıya inerek
keşfin yapılacağına dair halkı ikna edip dağıttıklarını ve savcının da gece 10-11 arasında
aracın keşfini tamamladığım, ancak çok geç olması nedeniyle bomba atılan pasajın keşfinin
ertesi sabah tamamlandığım ifade etmiştir.

Komisyon üyelerimizce sorulan sorulara cevaben;
Keşif yapılırken hiçbir ses, bir çıt bile olmadığını buna şaşırdığını, bu yüzden emniyet

müdürüne "biz burada sakin sakin görev yaparken bu ateş niye açılıyor ?" diye sorduğunu,
Keşif yapılırkenki ateşin görünmez bir yerden açıldığını, Şemdinli'nin küçük bir yer

olduğunu, ileri gelenlerin arabadan ateş açan şahsı ise Astsubay Tanju Çavuş olarak teşhis
ettiklerini,

Savcının yanında bagajın açılması sırasında kilitli olmadığını, basınca açıldığını, daha
sonra aracın Jandarmaya ait olduğunun anlaşılması üzerine İl Alay Komutanının herhangi bir
yorumda bulunmadığını,
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Olayı birilerinin savcıya inceleme yapmaması, bazı bilgilerin ortaya çıkmaması
şeklinde düşünen ve bu zanlılarla irtibatı olan kişilerin ortaya koyduğu bir eylem olarak
değerlendirdiğini,

Üçe savcısının iyi niyetle ilk olarak keşfi hemen kabul ettiğini ancak taktik Alay
Komutan Yardımcısının itiraz ederek "Olmaz, biz savcı beyi oraya gönderemeyiz." dediğini,
güvenlik sorunu olduğunu belirttiklerini, -,

Keşif sırasında ateş açılan arabanın kaçıp gittiğini ve Tanju Çavuş'u halkın
yakalayamadığını,

Keşif sırasında ateş açan panzerin emniyete mi, Jandarmaya mı ait olduğunu
bilemediğini, havaya ateş açıldığını ve karanlıkta mermileri gördüğünü,

Arabanın bagajından alındığı iddia edilen ajandadan haberi olmadığını, bagajdaki diğer
eşyaların emanete alındığını,

Seferi YILMAZ'ı ilk kez orada tanıdığını, ilçenin ileri gelen itibarlı ve sözü dinlenen
bir kişisi olmadığını,

Olayın gece yerine gündüz meydana gelmesi ve zanlıların yakalanması konusunda
kendi değerlendirmesine göre itirafçı denilen şahıs ile o iki astsubayın bağlantıları olduğunu
ve o gün o saatte oraya o eylemi gerçekleştirmek üzere geldikleri kanaatinde olduğunu,
arabanın bagajında o dükkana ait krokinin ve kırmızı işaretin bulunmasının kendisine bunları
düşündürdüğünü,

Roj TV veya başka bir kanalın oradan hemen görüntü yayınladığına dair bir tespitinin
bulunmadığım, öğrendiğine göre cep telefonuyla bazı görüntüler çekildiğini, bu görüntülerin
Roj TV'ye gitmiş olabileceğini, zaten Ali KAYA'mn ilk yakalandığında "Ben
Jandarmadanım" yerine "Ben Emniyettenim" dediğini, bunu da halk ile emniyeti karşı karşıya
getirmeye yönelik bir çaba olarak gördüğünü,"

Araçla gelenlerin Hakkari'den görevli olarak Şemdinli'ye geldiklerini ve ilçede
tanınmadıklarım,

Seferi YILMAZ'ın kendi ifadesine göre yemek yaparken atılan bombayı görüp dışan
çıktığım ve bombayı atanı kovalayıp halka ihbar ettiğini ve yakalattığını, arabanın olaydan
önce diğer dükkan sahiplerinin şüphelenmesi üzerine biraz ileriye gittiğini ve bombayı atanın
bunları bulamayıp cep telefonuyla araması, kovalanıyor olması sebebiyle ve arabanın etrafının
sarılması nedeniyle kaçamadıklarını, zaten ilçenin en kalabalık merkezinde olayın
gerçekleştiğini,

5-Komisyonumuzca 21.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkari
Milletvekili Mustafa ZEYPAN:

"9 Kasım olaylarını takip eden günlerde Grup Başkanvekili Sadullah ERGİN ve dört
milletvekiliyle olay mahalline intikal ettiklerini, halktan intikal eden bilgilere göre araçta üç
kişi olduğunu bunlardan birinin pasaja doğru giderek bomba attığım daha sonra da arabaya
doğru koştuğunu, bu esnada aracın halk tarafindan kuşatıldığı ve bu üç kişinin polise teslim
edildiğini, yapılan keşif neticesinde araçtan silah, mühimmat, ajanda ve krokilerin çıktığını,

Olaylara kansan kişilerin Veysel ATEŞ ve iki astsubay olduğunun kendisine ifade
edildiğini, Veysel ATEŞ'in ağabeyiyle bilgisi olup olmadığı hususunda görüştüğünü, iki
astsubayın olaylarla ilgisi olup olmadığı hususunun belli olmadığını,

Halkın arabada bulunan kişileri patlamanın faili olarak gördüğünü bu kanaate olayların
tek görgü şahidi olan kişiyle görüştükten sonra kani olduğunu,
İki astsubayın yakalanmasından sonra tutuklanmamalarının da soru işaretlerine neden
olduğunu,

Olayda patlatılan bombayla, arabanın arkasında ele geçen bombaların aynı nitelikte
olduğunu, ayrıca terör örgütü ve güvenlik güçlerince kullanılan mühimmatın benzer olması
sebebiyle bu yolla sağlıklı bir sonuca varılamayacağını,
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Veysel ATEŞ'in her şeyi yapabilecek nitelikte bir insan olduğunu, devletin bu bölgede
istihbarat faaliyetleri bağlamında bu tip kişileri kullandığını ancak her şeye rağmen bu kişiler
vasıtasıyla infaz uygulamalarının devlet ciddiyetine uygun olmadığım,

6- Komisyonumuzca 28.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Tokat Valisi
ErdoSan GÜRBÜZ:

"9 Kasım'da büyük olaylar olduğu kaymakam tarafından kendisine bildirildiğinde il
başsavcısını, il emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla olayın meydana gelmesinden
yaklaşık 4 saat sonra kolordu komutanlığına ait bir helikopterle olay yerine hareket ederek kriz
merkezi kurduklarını, Şemdinli Savcısı Harun AYIK'ın keşif işlemi için bölgeye gittiğini
ancak can güvenliği bulunmaması nedeniyle keşif işleminin yanda kaldığım ve delillerin
halkın eline geçtiğini ve bu delillerin halk tarafından koruma altına alındığını,

Otomobilin Jandarmaya ait olduğunu ve halk tarafından alıkonulan kişilerin astsubay
oldukları ve mahkemeden alınan dinleme kararma binaen kitapçıyla ilgili istihbarat
faaliyetinde bulundukları, ilçenin nüfusunun az olması nedeniyle yabancı kişilerin tespitinin
mümkün olduğunu,

Güvenlik sağlandıktan sonra gece yansı delil tesbitinin yapıldığım, keşif esnasında ya
da herhangi bir adli işlem aşamasında bulunmadığım, Savcılık gizlilik karan aldığından
açıklama yapamadığım, olaylara kansan kim olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun yakalanacak
şeklinde mesajlar verdiğini, araçta silah araç ve gereçler bulunduğunu bunların adliyenin
emanetinde bulunduğunu,

Ali KAYA ve Özcan İLDENÎZ'in 1 Kasım patlamalan üzerine bölgede
görevlendirildikleri, Sefer YILMAZ'ın yapılan dinlemeler neticesinde bölücü örgütten Murat
KARAYILAN ile temas ettiğinin istihbaratının alındığı, bölgenin hassasiyet nedeniyle
Jandarmayla polis arasında operasyonlar için bilgilendirmenin çoğu tamamen telefon ve
telsizle şifreli olarak yapıldığım,

Olayda itirafçı Veysel ATEŞ'in gözaltına alınıp tutuklanmasına karşın 2 Astsubayın
hakkında işlem yapılmaması hakkında görüşünün sorulması üzerine;

Tutuklama hususunun adli makamların takdirlerine tabi olduğunu, ayrıca keşif
sırasında Tanju Çavuş tarafından yapılan abş hakkında bilgisinin bulunmadığını,

Yüksekova'daki olaylarda ise bir partinin önünde basın açıklaması yapıldığı, yapılan
provokasyonlar neticesinde kamu binalan, caddelere zarar verildiği, polisin müdahalesi
esnasında bir panzerin devrildiği, grup tarafından aracm yakılmak istendiği, olaylar esnasında
vefat eden kişilerin ölümüne neden olan merminin polis mi yoksa karşıt gruptan mı geldiğinin
Adli Tıp raporu gelince kesinleşeceğini, olaylarda Şemdinli'de 2 kişinin Yüksekova da 3
kişinin vefat ettiğini, bu kişilerin cenazeler içinde halktan önde gelen insanlarla sağduyu
çağrısı yaptıklarım ve cenazelerde olay çıkmadığım,"

7-Komisyonumuzca 28.12.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Şemdinli eski
Kaymakamı Mustafa Cihan FESLİHAN:

"9 Kasım patlamasının olduğu esnada 1 Kasım patlamalannın ödeneğini dağıtmak için
toplantı yaptıklarını, patlamalar üzerine, ilçe emniyet müdürlüğüne geçtiklerini ve olayın
ciddiyetine binaen konuyu Valiye aktardığını, olaydan 15-20 dakika sonra sakinleştirmek için
olay yerine gittiğini, olay yerinden ölü ve yaralıların çıkarılmasıyla halkın galeyana geldiğini,
dolayısıyla sakinleştirme şansım yitirdiklerini,

Olay yerine vardığında araç çevresinde kimse olmadığını, araç içerisindeki şahsın
Emniyet Müdürlüğüne getirildiğini, iki astsubayı da görmediğini, sonradan akşam kriz
merkezi toplantısında bilgi sahibi olduğunu, olay yerinde vatandaşlarla yaptıklan
görüşmelerde kendilerine araçta keşfin yapılması hususunun vurgulandığım, itirafçı Veysel
ATEŞ'i daha önce görmediğini,
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Olay yerine giderken halkla aralarındaki olumlu diyaloga güvendiklerini, gerek resmi
gerek dini bayramlarda halkla bir arada olduklarını, Ramazan süresince hergün farklı
hanelerde iftarlarını yaptıklarını, Sosyal Yardımlaşma Vakfi aracılığıyla halka eğitim, sağlık
yardımı sağladıklarını bu sebeple halkı sakinleştirebileceklerine inanarak olay yerine
gittiklerini,

Olayda itirafçı Veysel ATEŞ'in gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmasına karşın, iki
astsubay hakkında aynı yönde işlem yapılmaması hususunda konunun savcılığa ve dolayısıyla
adli makamlara intikal ettiğini, bu sebeple bu hususta değerlendirme yapmak istemediğim"

8- Komisyonumuzca 28.12.2005 tarihtntnde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
MüdürlüSü Terörle Mücadele Daire Başkam Selim Akvıldız;

9 Kasım tarihinde karayoluyla Şemdinli'ye intikal ettiklerini, İlçe Emniyet
Müdürü'nün araç, personel ihtiyaçları hususunda brifing verdiğini, saat 12 civarında da
patlamanın meydana geldiğini,.

İlçe Emniyet Müdürü'nün olay yeri incelemesi neticesinde kendilerine, bir pasajın
içerisinde patlama olduğunu, bir şahsın eks olduğunu, yaralıların olduğunu, eks olan şahsın da
hastanede olduğunu söylediğini, bombacı olarak değerlendirilen bir şahsın halk tarafından
linç etmek istenirken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen 7 kişilik bir
özel harekât timi tarafından kurtarıldığını belirttiğini,

Başlangıçta 50-100 kişi olan grubun artarak 500 kişiye ulaştığınıJıalk kitlesinin
Emniyet Müdürlüğüne gelerek içeriye girmeye çalıştığım, saldın esnasında binanın
camlarının kırılmaya başlandığını,mütecaviz grubun İlçe Emniyet Müdürlüğüne girmesini
engellemek amacıyla havaya ateş edildiğim, olaylar başladıktan sonra bir ara aşağıya
indiklerini,yerde oturmuş bir şahıs olduğunu, kim olduğu sorulduğunda da, halkın linç etmeye
çalıştığı kişi olduğunun anlaşıldığım, bu şahsın, kendisini uzman çavuş olarak tanıttığını,şahsı
personelin de bulunduğu bir yerde elinde de telefon konuşurken gördüğünü,"bu -telefonu
kullanma, kesinlikle bir daha da arama" dediğini, telefonu da oradaki görevlilere
verdiğini,aynca getirilen şahsın hayat güvenliğinin de bulunmadığım, şahsın güvenli bir yere
alınmasını sağladığını,

Emniyet Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Beyi arayarak bir
şahsın yakalandığı bilgisini verdiğini, bölgeye acilen çevik kuvvet biriminin Van'dan
gönderilmesi hususunu ilettiğini, Sayın Genel Müdürün "kitle önderleriyle görüşün, halkın
taşkınlığını mümkün olduğu kadar sakinleştirmeye çalışın" diye talimatta bulunduğunu, Vali
beyin heyet olarak helikopterle geleceklerini, aynı helikopter durmadan heyetin Hakkâri'ye
dönmesinin uygun olacağını söylediğini,

Hakkari Valiliğinin teklifini Genel Müdüre de açtıklarını "uygun olur" cevabım
aldıklarım, mümkün olduğu kadar vatandaşa karşı hedef gözeterek silah açılmaması
gerektiğini vurguladıklarını, Hakkâri'nin iki yıllık bir görev yeri olması, kadronun yansının
batıya dönmesi nedeniyle hem tecrübe hem birikim olarak standart bir kadronun
oluşamadığım,

Olay esnasında amaçlarının Veysel Ateş'in dışarıya bilgi vermesini engellemek
olduğunu, diğer iki astsubaydan haberdar olmadığını, hazır orda bulunuyorken olayın
ardından bölgeden ayrılmalarının doğru olup olmadığı sorusu üzerine, görev emri itibariyle
bölgeye tahkikat için gitmediklerini, amaçlarının araç gereç personel ihtiyacının tespiti
olduğunu, iki astsubayla ilgili olarak Hakkâri'ye intikal ettikten sonra bilgi sahibi olduklarım,
sahip olduktan bilgilerin duyumlara dayandığını,

Türkiye'de terör konusundaki en yetkili, en bilgili, en donanımlı biriminin başındaki
yetkilisiniz ve olay olduğu an orada olmanıza karşın bölgeyi terk eden birimsiniz ve bu
konuda da, özellikle Genel Müdürümüzün size "gel" şeklinde bir talimatı oldu mu? sorusu
üzerine,
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Terk edin şeklinde bir söylem olmadığını teklifin Sayın Validen geldiğini, bu teklife
Genel Müdüründe onay verdiğini, bu husus dışında aralarında başka bir konuşma
geçmediğini, kendisinin adli görevinin de bulunmadığını, adli makamların görevi başında
olduğunu,
Eylemde kullanılan bombaların menşei'nin tespitinin mümkün olmadığını, yapılan eylemlerin
örgütçe direkt olarak üstlenilmediğini, araçta Uğur Özdemir adına ruhsatlı bir silahın
bulunduğu iddiası hakkında bilgi sahibi olmadığını,

9- Komisyonumuzca 05.01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
MfidfirlfiSü Asavis Daire Başkan Yardımcısı Mfislfim Savli:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimat yazısına binaen, Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele Daire Başkanı'nın.başkanlığında 6 kişilik bir grup halinde bölgeye
gittiklerini, bombalama esnasında bölgede bulunduklarını, İlçe Emniyet Müdürünün odasında
ilçenin sorunları, ihtiyaçları, araç gereciyle alakalı bir değerlendirme yaptıklarını, toplantı
esnasmda telsizlerden ilçe merkezinde bir patlama olduğunun anons edildiğini, o arada, yine
anonslarda bir aracın içinde linç edilmek istenen bir şahıstan söz edildiğim, aradan on beş
yirmi dakikalık bir süre geçtikten sonra, 500-600 kişilik bir grubun toplanarak İlçe Emniyet
Müdürlüğüne yönelik sözlü sloganlar arkasından taşlamaların başladığını, ilçenin tam
kenarına kadar gelince uyan atışı yapmak zorunda kalmdtğtm,uyan atışının haricinde de bir
atışın olmaması gerektiği şeklinde uyanlarda da bulunduklarını, adlî bir görev üstlenmelerinin
söz konusu olmadığım, linç edilmek istenen kişiyi görmediğini,

10- Komisyonumuzca 05,01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
Müdürlüğü ikmal Daire Başkan Yardımcısı Mahmut Yazıcı;

Görev alanının Emniyet Teşkilatındaki giyim kuşam, silah, araç-gereç ve bunlarla
ilgili alımlar olduğunu, 9 Kasım tarihinde Şemdinli ilçesine gittiklerini Emniyet
Müdürlüğünde aldıkları brifing esnasmda olayın meydana geldiğini, patlamalar sonrası linç
edilmek istenen şahsın olay yerinden özel harekat timi tarafından alınarak Emniyet
Müdürlüğüne getirildiğini, şahsı gördüğünü ancak elinde bir telefon olup olmadığını
bilmediğini,

Şemdinli ilçesinden aynı gün ayrıldıklarını, görev emri çerçevesinde işlemler
yaptıklarını, komisyon olarak bölgede kalma hususunda prensip karan aldıklarını ancak
Terörle Mücadele Daire Başkam Selim Akyıldız'ın Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı
görüşme neticesinde bölgede adli bir görevlerinin bulunmadığı gerekçesiyle dönmelerinin
uygun olacağının emredildiğini,

11- Komisyonumuzca 05.01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Tamer Vural;

Daire Başkanlıklarının Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile kanştınldığını Terörle
Mücadele Daire Başkanlığı'nın genelde terörle ilgili bilimsel araştırmalar yaptığını, bu
konuyla ilgili tedbirler aldığını, Özel Harekât Daire Başkanlığı'mn ise tamamen operasyonel
çalışmalar yaptığını, Ağustos ayından itibaren Şemdinli ilçesinde 7 kişiden oluşan bir özel
harekât timinin görevlendirildiğini, bu timin de aylık periyotlarla değiştirildiğini, linç edilmek
istenen şahsı görmediğini,

Daire Başkanlığı olarak bölgede bulunuş amaçlarının birimleri ile ilgili nasıl bir
eksiklik olduğunu,.bu kapsamda personel eksikliğinin tespit ettiğini bu kapsamda en azından
16 kişilik bir timin kurulması gerektiğini, operasyonlarda jandarma ile işbirliği yaptıklarım,
eğer kırsalda bir operasyon varsa, askerle birlikte koordine yapılacaksa, oturulup, toplantılar
yapıldığım, alınacak tedbirleri konuştuklannı,operasyonda kullanılacak kodlan
belirlediklerini, Veysel Ateş'i tanımadığını, görev alanı ile ilgili rapor hazırladığını,
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12- Komisyonumuzca 05.01.2006 tarihînde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Avhan Falakalı;

Sonradan Veysel Ateş olduğunu öğrenilen şahsın toplumun elinden linç edilmek
üzereyken kurtarıldığını,

İlk getirildiğinde hususun telsiz anonslarında da geçtiğini, mezkur şahsı görmediğini,
İlçe Emniyetteki arkadaşların ifadesine göre kendisinin uzman çavuş olduğunu söylediğini,
bir askerî yetkiliyle görüşmek istediğini beyan ettiğini, fakat kimseyle görüştürülmediğini,
S00 kişilik bir grubun toplanarak hükümet binasına doğru yürüyüşe geçtiğini, araçları tahrip
ettiklerini,

Komisyona başkanlık eden Selim Akyıldız'ın Veysel Ateş ile görüştüğünü,, panik
halde bulunan emniyet yetkililerine sükûnet içerisinde davranmalarını, mezkur şahsın
muhafaza altına alınmasını tavsiye ettiğini ve şahsın böylece başka bir odaya alındığını,
Selim Akyıldız'ın konuşmalarına şahit olmadığını dolayısıyla içeriğini bilmediğini,

Bombanın menşei'nin tespit edilmesi hususunda bomba ekiplerinden bilgi alınmasının
daha doğru olacağım,

13- Komisyonumuzca 05.01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Emniyet Genel
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında Şube
Müdürü Hakan Kırmacı:

9 Kasım sabahı 11.30 civarında Şemdinli'ye vardıklarım, İlçe Emniyet Müdürü
Tacettin Aslan'ın makamında kendilerine brifing verildiği esnada bir patlama duyulduğunu ve
Emniyet Müdürünün olay mahalline intikal ettiğini, olaydan sorumlu tutulan şahsın alınarak
İlçe Emniyete getirildiğini, şahsın kim olduğunu bilmediğini, diğer şahıslatın yani Ali Kaya
ve Özcan İldeniz'in zaten Emniyete getirilmediğini, halkın gitgide çoğalarak taşkınlık
yapmaya başladığını, O esnada Üçe Jandarma Komutanlığı ya da bu Dağ Komando
Taburundan rütbeli şahısların bölgeye intikal ettiğini, şehrin girişindeki polis noktasında da S
polis memuru mahsur kaldığının anons edildiğini, şahsın ayrı bir odaya alındığım ve bir polis
memurunun nöbet beklediğini,

BıT olayları incelemek gibi bir imkânlarının olamayacağım çünkü, orada yeteri kadar
görevli adli ve idari personelin bulunduğunu, görevlendirme amaçlarının personel ve araç
gereç ihtiyaçlarının tespiti olduğunu, bireysel bir evrak düzenlemediğini 16 sayfalık ortak
raporlarının bulunduğunu,

14- Komisyonumuzca 17.01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Diyarbakır
Milletvekili Cavit Torun:

Diyarbakır Söz Televizyonunun ve Gazetesinin avukatlığını ve ayrıca köşe
yazarlığını yaptığını dolayısıyla zaman zaman programlara davet edildiğini, Şemdinli
olayları ile ilgili olarak da davet aldığım, kendisiyle mülakat yapıldığını ve beyanlarının
basına yansıdığını,

Olayla ilgili görgü tanıklarının beyanlarının bulunduğunu bu bağlamda patlamanın
olduğu pasajda dükkanı bulunan Zeydan Özel'in,

"Benim dükkânım patlamanın meydana geldiği pasajın karşısındadır. Ben olaydan
onbeş dakika önce üç kişinin pasajı araç içerisinden gözlemlediklerini gördüm. Bunlardan
kuşkulandım. Çaktırmadan amcamoğlunun dükkânına gidip gözetlemeye devam ettim. Onlar
da pasaja bakıyorlardı. Arabanın içinde üç kişi bulunuyordu. İkisi önde, biri arkada
oturuyordu. Arkada oturan sarıya çalan montlu -çok eşkal veriyor- kişinin elindeki siyah
poşetle arabadan çıkıp pasaja doğru yürüdüğünü gördüm. Ben de dükkândan çıkıp arabanın
yanına gittim. Elime cebime koyup, hiç görmüyormuş orada beklemeye başladım. Top sakallı
olan beni gördü. Bu arada, sürücü arabayı çalıştırıp yavaşça oradan uzaklaştı. Ben, aracın
plakasını aldım. Plaka 30 AK 933 idi. Beyaz renkli Renault 19 araç idi. Tekrar kendi
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dükkanıma gittim, bir dakika sonra pasajın içinden büyük bir patlama sesi geldi. Halk patlama
yerine koşarken ben de oraya doğru yöneldim. Sanya çalan montlu kişi, pasajın aşağısına
doğru, telaşlı bir şekilde, telefonu elinde konuşarak 'neredesiniz şu an' diyerek hızlı adımlarla
ilerliyordu. Ben de o adamın arkasından hızlı adımlarla yürüdüm. Bu adam dükkânın önünde
bekleyen aynı araca bindi. Ben de halka 'bombayı patlatan bu adamdır' dedim. Halk da aracın
önünü keserek onlan tartaklamaya başladı. Aynı zamanda, polisler, bu üç kişiyi ablukaya alıp,
iki kişiyi arabaya bindirerek götürdü. Bu arada top sakallı olan kişi olay yerinden
uzaklaşmaya başladı. Ben de kendisini tanıdığım için takip ettim. İleride yarbay ve askerler
vardı. Ben de yarbaya yaklaşarak 'yarbayım, olaya kansan kişilerden bir tanesi de budur'
dedim. Yarbay da 'tamam oğlum, yakaladık' dedi: Üç asker koluna girerek şahsı İlçe
Jandarmaya götürdü" hususlarını beyan ettiğini,

Mezkur kişilerin beyanlarında, olayın örgüt tarafından işlenen bir eylem olduğunu,
Seferi Yılmaz'ı, örgütle irtibatı olduğu hususunda aldıkları istihbarata binaen izlediklerini,
ona gelecek olan gizli bir paketten haberdar olduklarını ve pasajın önüne geldikleri anda
patlayan bombanın örgütçe kendilerine yapılan bir komplo olduğunu söylediklerini,

15- Komisyonumuzca 31.01.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Şemdinli ilce
Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN:

"9 Kasım sabahı terörle mücadele daire başkam ve yanında diğer daire
başkanlıklarının yardımcılarından oluşan bir heyeti beklediklerini amaçlarının da altyapı, araç
gereç, personel durumuna ilişkin bir değerlendirme olduğunu,

Sonra bu konularda heyete brifing verirken bir ses duyduğunu, bomba patladığını
sandığım, müsaade alarak hemen olay yerine intikal için hareket ettiğini, koşarak giderken ne
oldu diye rastladığı insanlara sorduğunu, kimi vatandaşın "lastik patladı", kimi vatandaşın
"tüp patladı" dediğini, pasajın önünün boş olduğunu, kimselerin olmadığım, pasajın tam
girişinde bir kırtasiye dükkânı olup sahibinin de dükkânın önünde bulunduğunu, ne oldu diye
sorduğunu, "Valla müdürüm bir şey patladı içeride" dediğini, hemen onun kolundan tuttum,
gel birlikte bakalım dediğini, Gidemediklerini, çünkü yoğun bir duman olup göz gözü
görmediğini,

Pasajm ortasına geldiğinde geri dönerken, Başkomiserin seslendiğini, "Müdürüm
elinde bomba olan birini kovalıyor galiba vatandaşlar ileride" dediğini, duyar duymaz hemen
koşarak pasajdan çıkıp, şehir istikametine doğru koşmaya başladığını, yoldaki kavisi döner
dönmez çarşının merkezinde beyaz bir Renault marka araç ve etrafında yaklaşık 10-15 kişilik
bir grup bir tekme attığım, diğerinin bagajın üstüne çıktığım, zıpladığım; cama vurduğunu,
çekildiklerini, hemen ilk etapta yanında bulunan 3-5 arkadaşla onları enterne etmeye
çalıştığını, akabinde sayının git gide çoğaldığını,

Bir taraftan da konuyu anlamak için konu nedir diye sorduğunu, "-İşte bunlar yaptı,
bunlar yaptı..." diye sesler geldiğini, arka koltukta ortada başını iki elinin arasına almış birini
tek basma otururken gördüğünü, yüzünü görmediğini, kim ve ne olduklarını bilmediğini,
neticede o şahıslan araç etrafından uzaklaştırdığını, niyetinin şahsı arabadan alıp götürmek
olduğunu,

Olay yerine ilk kendisinin gittiğini, gücünün gitgide çoğalan insanlara yetmez hale
geldiğini, işin çığırından çıktığını, içeridekini almak istediklerini, bir linç girişimi yaşandığını,
ondan sonra takviye istediğini, 4-5 polisin daha geldiğini, sağduyulu vatandaşlardan da
yardımcı olanlar olduğunu, Fazla hırçınlaşanları da onların ittirdiklerini,

Sayının artık, kontrolden çıkacak kadar kalabalıklaştığmı, hemen takviye kuvvet
olarak özel harekât birimini istediğini, özel harekât biriminin geldiğini, niyetinin, landla,
zırhlı araçla hemen o Renault'un yanma yanaştırıp, içindeki şahsı almak, onun sağlığını,
emniyetini sağlamak olduğunu, özel harekât birimi gelince o topluluğun, özel harekâtçılara
yöneldiğini, bir taarruz olduğunu, onların geri çekildiklerini, Geri çekilince kendisinin
önlerine geçtiğini, vatandaşlan iterek onlan zorla aldığını, Land da ileriden U dönüşü yaparak
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geldiğini bir bariyer yaptıklarını, bu arada sürekli bir tazyik olduğunu, şahsı çıkarmalarıyla
birlikte araçtan birden bire 300-500 kişilik kalabalığın yüklendiğini, 8-10 onlarla birlikte
sürüklendiklerini, araçlardan koptuklarını, şahsı ellerinden de alırlarsa kötü olacağınken son,
özel harekâtçılann havaya silah sıktığını, herkesin kendini yere attığını, o esnada, özel
harekâtçılann şahsı alıp, araca ataklarını, uzaklaştırdıklarını ve emniyete götürdüklerini,

Kalabalığın yine bağırış çağırışlarının devam ettiğini, neticede, aracın üstüne çıktığını,
kalabalığa da ne gerekiyorsa yapılacağını, mutlaka adaletin önüne çıkarılacağını, bunlar kim
olursa olsun kimsenin bu konuda endişe taşımaması gerektiğini ifade ettiğini, "Kaymakamı
istiyoruz" dediklerini "Kaymakam Beyi telsizle aradığını çağırdığını, Kaymakamın da
hemen geldiğini ve onun da aracın üstüne çıktığını, halka hitap ettiğini, fakat, bir grubun tam
bu esnada, kitapçıdaki ölen kişiyi ellerine alıp bulundukları istikamete hastaneye doğru
geldiklerini yaklaşık 700-800 kişi kadar olduklarını, tam bu anda aracın üstünden Kaymakam
Bey ve kendisinin uçtuğunu, aracın üstünden attıklarını,

Kim yaptı, ne yaptı bilmediğini, göz ucuyla baktığında, sadece başkomisere kürekle
bir vatandaşın vurduğunu ve başkomiserin yere düştüğünü, o esnada bir taraftan çekilirken, de
onun üstünde tepkidiklerini gördüğünü, o sırada bayağı arbede yaşandığım dağıldıklarını,
sağduyulu vatandaşların siper olduklarını, bu vatandaşlar tarafından alınıp, grubun içerisinden
uzaklaştırıldığını,

O esnada hiç slogan atılmadığını, emniyet müdürlüğüne doğru, işte, kendisini alıp
götürdüklerini, arkadan başkomiseri alıp getirdiklerini, diğer memurlarında birer ikişer
geldiklerini;, cenazenin hastaneye intikal ettirildiğini, bu esnada, hastanede büyük bir grup
yoğunlaştı, hastane bahçesinde yoğunlaşıldığmı,hastane ve emniyetin yan yana olduğunu, bu
ölüm olayının onları biraz daha gerdiğini, emniyete yönelik tazyik başladığım taşlar atarak ve
adım adım geldiklerini,

İlk önce panzeri bir yokladıklarım panzerin manevra kabiliyetinin çok ağır olduğunu,
üzerinde silah olup su sıkmadığım, hayaya böyle birkaç saydırdıklarını, manevra yaparken
halkın panzer, üstüne çıkıp yağ, mazot döktüğünü, panzerin geri kaçmak zorunda kaldığım,
taşlarla sürekli geldiklerini, panzer üzerlerine gidince biraz geri kaçıştıklarını; panzer manevra
yapana kadar onların tekrar panzeri aştıklarını, panzeri geri çektiklerini; çünkü üzerinde silah
olduğunu, bütün derdinin ölüm olayının yaşanmaması olduğunu, kesinlikle insanlara ateş
edilmeyecek, kesinlikle burada ölüm istemiyorum diye talimat verdiğini,

Neticede, bu esnada, artık, emniyetin bahçesinin dış çevrenin tamamen, onlar
tarafından kontrol altına alındığım, Kaymakamlığın, Emniyetin bütün binasının camlarının
aşağıya indiğim, ancak bahçeye henüz girme olmadığını Jandarmadan da yardım talep
ettiklerini Emniyet Müdürlüğünün karşısında da jandarmanın lojmanları ve kapısında da
sadece iki tane asker olduğunu,

Dışarıdan jandarmanın lojmanlarına da taşlar başladığını, içeriden feryatlar
duyulduğunu, Emniyet Müdürlüğünde kadın ve çocukların feryatlarım duyduklarını, artık,
kalabalığın jandarmanın lojmanının içine girmeye başladıklarını, o esnada, dağ komando
taburunun yetiştiğini, başlarında bir yarbayın olduğunu, onun, timiyle birlikte yetiştiğini,
hemen tertibatını önlemini aldığım,

Bütün askerlerine emir verdiğini, silahlan yukarıya kaldırtıp, adım adım grubun
üzerine yürüdüğünü, grubun da silahlı bir mukavemet olmayacağını anladığı için geri
çekildiğini, bu sefer. Emniyet Müdürlüğünün etrafını çevirdiklerini; yani, güvence altına
aldıklarım, Grubun da biraz geriye çekilip, barikat kurduğunu, Hastanede üç hastane polisi
olduğunu, onlara da bir baskı olunca, oradaki doktorların hastanenin bodrum katma
sakladıklarını, yaklaşık bir buçuk gün oradan alamadıklarını, onları, hastanenin bahçesinin
sürekli kalabalık olduğunu, ortamın sakinleşmesini beklediklerini, grubun karşıya barikat
kurup, beklediğini, ateş yakülannı ama, silahlı herhangi bir mukavemetle karşılaşmadıklarını,
dolayısıyla, grubun üzerine silah da atamadıklarını,
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Hemen, İl Emniyet Müdürüne, Vali Beye bilgi verdiğini, Saat 4 sıralarında, Vali,
Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının Alaya iniş yaptıklarını, hemen kriz merkezi
oluşturduklarını, o ana grubun şehrin girişindeki polis noktasına yöneldiğini, bu esnada
şehrin hemen girişinde Altınsu Köyünden hatta Yüksekova'dan dahi gelenler olduğunu,
onların da orada toplandıklarını, polis noktasını taşladıklarını, dağ komandonun tabur
komutanıyla birlikte şehrin arka caddesinden birlikte askerî birlik alarak onlara yardıma
gittiğini, fakat, taşlamaya devam ettiklerini, havaya ateş açarak karşılık verdiklerini, Grup
noktadan ayrılıp şehir merkezine doğru yürüyünce askeri birlikle geri geldiklerini,

Bu olaylar olurken, Özcan İldeniz için, halkın, işte "biri de bu" dediğini, Özcan
İldeniz'in, o esnada, herhalde, pasajın karşısında, yani, çaprazında kalan bir yerde durduğunu,
aracın yanında bulunmadığım, birinin de bu deyip kovalamaya başlayınca, Özcan'ın emniyete
kaçtığını, hatta, polislerin dur falan dediğini, "Ben başçavuşum", "kimlik göster",
denildiğinde "kimliğim yok üzerimde, ben başçavuşum",diye cevap verdiğini ve Emniyete
sığındığım, daha sonra jandarmaya gittiğini,

Duyduğuna göre Ali Kaya'nın da jandarmaya kaçtığını,
Özcan'ı tanımadığım daha önce orada iki kere gördüğünü, jandarmanın önündeki 5

şehitten sonra ve büyük patlamadan sonra, bayramın birinci günü gördüğünü,
Özcan'ın top sakallı ve sivil olduğunu bu nedenle hatırladığım, Ali Kaya'yı hiç

görmediğini, Özcan'ın ilk kaçışının Emniyete olduğunu, bunun da polis diye ilk tepkilerin
emniyete olmasının temelinde de bu olduğunu,

Veysel Ateş'i gidip arabadan aldığını, o esnada, bombayı atan o mudur, değil midir,
halk niye buna tepki gösteriyor; o konuda kararsız olduğunu ama her halükarda emniyete
götürüp bir incelenmesi görüşünde olduğunu, akabinde, atarken gördüm, yaparken gördüm
diye bir sürü kişinin savcılığa iddiada bulunduğunu, Emniyet Müdürü olmasına rağmen,
sadece aracın içerisinde oturururken halk tarafından linç edilmek istenirken kurtardığını,

Bu noktayı öyle geçiştirdiklerini, Emniyete geldiklerini, Savcı Bey'in kendi odasmda
olduğunu, Milletvekili Esat CANAN'la da telefon görüşmesi yaptığım, burası normal, gelin.
Dediğini,

Esat CANAN'ın gelip gidip, talep ettiğini, gelin, inceleme yapın dediğini,
Konuyu Savcı Beye arz ettiğini,
Beraber aracın yanına gittiklerini, aracın etrafında 20-30 kişinin olduğunu, 50 metre

mesafede -hava kararmak üzere iken - yaklaşık 800-1000 kişilik bir grubun aha meydanı
kapatıp büyük bir ateş yaktıklarını, havanın kararmak üzere, dumanlı, yolun tamamen
kapatılmış olduğunu, Savcı Bey'in hava karardığından dolayı lüks, aydınlatma, fener
istediğini, getirildiğini,

Savcı Bey'in keşfe başladığı sırada başkomiserin aradığım "-Müdürüm, nokta gitmek
üzere. Nokta düşüyor, arkadaşlar artık son mevzileri de kaybetmişler, halk noktanın içine
giriyor, ne yapacağız" dediğini, noktaya tekrar ikinci saldın olduğunu, koşa koşa ben
emniyete gittiğini, orada memurların kaldığını,

Binanın etrafındaki taşlardan mevzileri ele geçirip, kapılan zorladıklarını, 4 polisin o
binanın içine sığındığım, o esnada silah sesleri geldiğini,polis memurlanmn Savcı Bey ile
emniyete geldiklerini,

Silah sesinin tek tek geldiğini, seri olmadığım böyle, tak tak tak diye ses geldiğini,
O sırada hastaneden doktorların aradıklarım, "Müdürüm, 5 yaralı geldi" diye

söylediklerini, durumlanm sorunca "-Valla, birinin durumu kötü; ama, ben 5'ini de
Yüksekova'ya sevk ediyorum, haberin olsun" dediğini, yine bir hareketlenme olduğunu,
binalann üzerinden kendilerine doğru taşlamalar başladığını,

Milletvekili Esat Bey'in yanında birkaç kişi ile , Vali Bey ve Emniyet Müdürünün
yanma Alaya gittiğini, ateş açılan beyaz şahin aracın plakasını verdiklerini,

Aracın daha sonra bir uzman çavuşa ait olduğunu öğrendiklerini, konuya Savcı Bey'in
el koyduğunu,
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Savcı Bey'in silahlan emanete kaydedip kendilerine teslim ettiğini, bombalan ise
direkt laboratuara gönderdiğini,

Selim AKYILDIZ'ı bu olaylar sırasında ilk brifing sırasında ve en son telefonla
konuşurken gördüğünü, Veysel ile konuşurken görmediğini,

Veysel ATEŞ'in telefonunun kendilerinde olduğunu ve Van C. Savağına teslim
ettiklerini,

Yüksekova'dan Şemdinli'ye ve Şemdinli'den Tekeli ve Derecik istikametine birer
yollan olduğunu, ikisinde de polis noktası bulunduğunu,

Seferi Yılmaz'ı kitapçı olarak, aynı zamanda örgüt mensubu olmaktan cezaevine girip
çıktığını bildiğini ama, diğer konularda bilgisi olmadığım,

O gün ona bir paket geleceği konusunda bilgileri olup, herhangi bir kargo şirketine bir
paket geleceğinin şifai ve yazılı olarak kendisine söylendiğini, kendisinin de bu konuyla ilgili
mahkeme karan aldığını, mahkemeden karar çıkarttığım, bu noktadaki görevlilere ve asayiş
ekibine de konuyu tebliğ ettiğini, gelen kargo şirketleri üzerinde arama yapacaklannı
söylediğini, Seferi Yılmaz'a ait bir paket bulunursa, mahkeme karanyla el koyulacağını,tekrar
el koyma karan isteyeceklerini

Selim AKYlLDIZ'm Veysel ATEŞ'in ifadesini alıp almadığını ve Başkomisere bir
san zarf verip vermediğini görmediğini,

16- Komisyonumuzca 02.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Emniyet
İstihbarat Daire Başkam Sabri UZUN;

" Şemdinli olayianyla ilgili olarak, Emniyetten bir heyetin gittiğini, içlerinden birinin
de kendi yardımcısı Ayhan FALAKALI olduğunu, heyet başkanının Terörle Mücadele Daire
Başkam Selim AKYILDIZ olduğunu, 12 Kasımda bu heyetin görevinin bitip geriye
dönecekleri sırada, Genel Müdürlük makamından bir onay almak suretiyle yardımcısının
oradaki görevi bitmiş olmasına rağmen Hakkâri'deki olaylar normale dönene kadar orada
kalmasına süresiz bir onay aldığım ve orada ayın 15 ya da 16'sına kadar göreve devam
ettiğini,

Seferi Yılmaz diye dükkânına patlayıcı ablan şahısın, istihbarat daire başkanlığının
hedefi olmadığım, Hakkari istihbaratın da hedefi olmadığını,

17- Komisyonumuzca 07.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkâri MİT
Bölge Müdürü Cengiz Sisman.

9 Kasımda bir patlama olduğunu, patlamadan sonra, örgüt yandaşlan ve örgüte
sempati duyanlann olay yerinde jandarma unsurlan bulunduğu için olaylan devlete mal
ettiklerini, olay olmadan önce ya da olduktan sonra konuyla ilgili bilgileri olmadığını zaten
bilgileri olsa konuyu birinci derecede bağlı bulunduğu Van Daire Başkanı, valilik , emniyet
ve jandarma teşkilatına bu konuyla ilgili bilgi vermiş olacaklarını, örnek olarak 17 Nisan'da
Hakkari Valisine yönelik yapılacak eylemin istihbaratını alarak jandarmaya ve emniyete
verdiklerini neticesinde 2 örgüt üyesinin ölü ele geçirildiğini, genellikle verdikleri
istihbaratın örgütün bulunduğu yerler, faaliyetleri olduğunu, bazı bilgilerin ham nitelik
taşıması nedeniyle iletilmediğini bazı bilgilerin ise bir üst makama gönderilerek bilgi
havuzuna dahil edildiğini, Müsteşarlık tararından kendilerine 4 adet takdirname verildiğini,
Jandarma ve Emniyet ile ortak haber elemanı kullanmadıklannı böyle bir durumla
karşılaşüklannda ise bu kişiyle ilişiklerini kestiklerini,

9 Kasımda meydana gelen patlamalarla ilgili astsubayların kendilerinden aldıklan
istihbarata dayanarak bölgede bulunduklan haberinin doğru olmadığım, teşkilâtın bölgedeki
en üst amiri olarak böyle bir istihbarata sahip olmadıklanm, olaydan sonra araştırma
yapmalannın söz konusu olamayacağını bu hususta yetkili olmadıklanm, bölgede kurumlar
arası koordinasyon eksikliğinin söz konusu olmadığını,
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Olay esnasında orada bir personelinin bulunduğunu, orada bulunmasının sebebinin de
haber elemanlan,halk, tabur komutanı veya emniyet müdürü ile konuşmak olabileceğini, bu
personelin isminin de Seyfettin Şener olduğunu, son dönemde istihbarat almakta zaaf
yaşadıkları hususundaki yorumlarının özeleştirisini kendi içlerinde yapacaklarını,

Olayların Şemdinli de yoğunlaşmasının nedeninin ilk eylemlerin bu ilçede başlaması
olabileceğini ancak Yüksekova ve Çukurca ilçelerine göre daha muhafazakar olan
Şemdinli'nin seçilmesine anlam veremediklerini, olayların bir halk hareketine dönüşme
noktasına geldiğini, 9 Kasımdaki patlamalarla ilgili 50 farklı ihtimal kurulabileceğini ancak
bu yorumlan ortaya koymak için yeterli bilgisi olmadığını, toplantıya gelirken Müsteşarlıktan
izin alındığını ancak herhangi bir telkinde bulunulmadığını, konuyla ilgili üst makamların
bilgilerinin de kendisinde bulunandan fazla olmadığını, ham bilgilerin çoğu zaman
bulunabildiğini ancak olayın bazen 20 gün sonrada meydana gelebileceğini, bu bilgilerin
somutlaşmadıkça değer taşımadığını,

18- Komisyonumuzca 09.11.2005 tarihinde bilgisine başvurulan Şemdinli
Cumhuriyet Savcısı Harun AYIK;

"9 Kasım Şemdinli olayları ile ilgili açıklayacağı fazla bir şey olmadığını, dosyada
gizlilik karan verildiğini, yakında da davasının açılacağını, yapacağı açıklamanın yargı
sürecini etkileyebileceğini, olayların bir bakıma görgü tanığı olduğunu, 2 tane kaleşnikof
silah, 11 şarjör, bir kısım evrakın araç içinde bulunduğunu, evrakların içerisinde Seferi
Yılmaz'ın ev ve işyerine ait krokilere rastlandığını, 2 tane el bombası çıktığını bunların
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderdiğini, aracın jandarma
üzerine kayıtlı olduğunu, istihbaratta aracın sivil olmasının gayet normal olduğunu, olay
yerine vardığında araç içinde kimsenin bulunmadığını, Veysel ATEŞ'i bomba atarken gören
olmadığını sadece pasaja girerken ve çıkarken gören kişilerin yar olduğunu

Emniyet Müdürü ve Kaymakamın aracın üstüne çıkarak halkı sakinleştirmeye
çalıştığım, halkın "terörist devlet" diye sloganlar attığını, Kaymakamın bir konuşma yapmak
istediğini ancak halkın izin vermediğini, savcı olduğu için kendisine yönelik doğrudan bir
tepkinin olmadığını, İlçe Emniyet Müdürü ve 2-3 komiserin de halk tararından dövülüp
yaralandığım, pasajda bir kişinin öldüğü haberi gelince halkın iyice galeyana geldiğim,
ardından Milletvekili Esat Canan Bey'in de olay yerine intikal ettiğini, olay yerinde emniyet
sağlanırsa inceleme yapabileceğini söylediğini, polislerin de ilçe Emniyet Müdürlüğü
binasına çekildiğini, polis noktasının sürekli taşlandığını, aksama doğru ilçe girişindeki polis
noktasının boşaltılmak zorunda kalındığını, polislerin de komando bölüğündeki askerler
tarafından kurtanldığını, astsubayların istihbari çalışmalarından önceden haberdar olmadığını,
keşif faaliyetinden önce bazı belgelerin alınmış olduğunu, bu bağlamda ajanda ve bölge
haritasına ulaşamadıklarını, halkın da olay yerinde inceleme yapılmasını istediğini, halkın da
inceleme yapılan yerin 50 metre ötesinde toplanarak büyük bir ateş yaktığını, sürekli
sloganlar attığını, Tanju Çavuş'un kalabalığa ateş etmesi olayı olduktan sonra kalabalığın
iyice galeyana geldiğini, olay yerinde kendilerine ışık tutmak için yardımcı olacak Emin
YURDAKUL isimli şahısın keşif yapıldığı sırada bir kişinin öldüğü haberi gelince bagajdaki
silahlan almaya çalıştığını, bu kişi hakkında da soruşturma açıldığını, olay üzerine keşif
alanından dört buçuk saat kadar ayrıldığını, bu esnada aracın emniyette olmadığım,

Halkın aracın kontrolünü ele geçirdiğini fakat ilk yapılan incelemede kaleşnikof
tüfeklerin seri numarasını aldıklarını, diğer belgelerin de çoğunu incelediklerini dolayısıyla
delillerde karartma olmadığını, el bombalarının vasfiyla ilgili, kriminal araştırması
sonuçlarının Van Savcılığına geldiğini, kalabalığın bulunduğu yerden sürekli havaya ateş
edildiğini, üç polisle bölgeye gittiğini halkın duyarlılığı nedeniyle bir emniyet problemi ile
karşılaşmayı beklemediklerini ve Tanju Çavuş'un ateşine kadar da bir problem
yaşamadıklarım, Tanju Çavuş'un araç koltuğundan ve 50 metrelik bir mesafeden ateş ettiğini,
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Halktan kişilerin televizyonlara açıklamalar yaptığını ancak nedense savcılığa
gelmediğini, halkı ifade vermek için zorla getirebildiklerini, Roj tv'nin kayıtyapüğı
iddialarının asılsız olduğunu, kaydın cep telefonundan yapıldığım, Seferi Yılmazı olay
olduktan sonra tanıdığını, eski bir PKK'lı olduğunu, 15 yıl cezaevinde yattığını bildiğini,

19-Komisvonumuzca 21.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkari Emniyet
Müdürü Yasar AGDERE:

9 Kasım patlamaları hakkında yorum yapmalarının konunun yargıya intikali sebebiyle
uygun olmayacağını, Veysel Ateş ile İlçe emniyet müdürü, cumhuriyet savcısının bir
görüşmede bulunduğunu, mezkur şahsın ifadesinin alındığını, ancak yanında bulunmadığını,
Terörle Mücadele Daire Başkanı'nın ifade almadığım,

Olaydan sonra "buraya bir paket gelecekti" şeklinde bilgi geldiğini,
Savcının göndermiş olduğu yazılardan 3 kaleşinkof silah, 11 tane jarjör, mermileri,

kapalı poşet içerisinde menşeini bilmediği 2 adet el bombasının araçtan çıktığını bildiğini,

20-Komisvomunuzca 22.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkari
Jandarma Alay Komutanı Erhan KUBAT:

9 Kasım patlamasının Cumhuriyet savcılığında olup hâlâ iddianame hazırlanmadığını
yorum yapmanın yargıya müdahale anlamına geldiğini, personelinin burada görevli ve
mağdur durumda olduğunu, çocukları, aileleri, eşleri, hepsinin hedef yapıldığım, basın
yoluyla yargısız da infaz yapıldığını, Ali KAYA'ya verilen takdirnamenin 28. Ekim 2005
günü Merkez Kavaklı Köyünde, terör örgütüne ait sığmak malzemesi ele geçirildiğini, çuval
içinde 15 kilo kubar esrar, Ter kiloluk 10 kilo torba içerisinde 10 kilo esrar, 10 kilo patates,
25 kilo makarna, 15 kilo salça, 10 kilo tuz, 10 kilo çay, 5 kilo yağ, 70 kilo bulgur, 3 karton
Tekel 2000 sigarası bulunduğunu,

Özcan İldeniz'in de, 27 Ekimde Şemdinli İlçesinde örgüte ait 9 kaleşnikof, 1
roketatar, el bombası, funye, 5'er adet roketatar mühimmatı, sevk fişeği, 2 takım bölücü terör
örgüt mensubu elbisesi, 1 roketatar mühimmatı ele geçirilmesini sağlardığını, yanlarında,
göreve giden uzman çavuşlar olduğunu, yönerge gereği, güzel çalışmalarından dolayı bunlan
mükafatlandırın dediklerini, Alay komutam olarak kendisinin mükafatlandırdığını,

Personel şube müdürünün, o olayla ilgili vukuat raporu çekildikten sonra, 3-5 gün
sonra yazdığım, Sonra müsveddesini kendisine getirdiğini, okuyup düzeltmelerden sonra
imzadığuu, Bunu personel şubenin şahsi dosyaya koyduğunu, üst komutanlığa gönderdiğini,

Bunların da 22 Kasıma denk gelmiş bir faaliyet ve doğal bir olay olduğunu,
Araçta ele geçen belgelerin tamamım daha almadıklarını, televizyondan gördüğü

kadarıyla, seri numarasına kadar çekildiğini, yani, o silahların uzun süre oradaki topluluğun
elinde kaldığım, bomba da oradaki mühimmatın da buna dahil olduğunu,

Bütün hepsinin kontrol edildiğini, örgütle konuşulup örgütün talimatının alındığını,
fotokopilerin çekildiğini, hepsinin o aşamada olduğunu ve bununla ilgili dinlemeler olduğunu,

Araçta 3 silah olduğunu, üçüncü silahın bir uzman çavuşa ait olduğunu o uzman
çavuşun da, arabanın benzinini doldurmak için, benzinliğe gittiği zaman unuttuğunu,

Uğur Özdemir diye bir eski uzman çavuş ve bir de Uğur Yıldıran olduğunu, bu ismin
sehven yazıldığım,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan bombaların MKE yapımı ve kafile numaralan
olduğunu,

Her tabancanın ayn bir seri numarası olduğunu ancak bombalar da durumun farklı
olduğunu, aynı teknik resim ve şartnameye göre aynı fabrikada, aynı fizikî evsaflı
hammaddeden, yani, oradaki baruttan 100 000 tane çıktıysa, 100 000 tane aynı numaralı
bomba üretildiğini, mesela, LOS'un Alman, LOT'un Amerikan, KF'nin ise Türk yapımı
mühimmatlarda kullanıldığını,
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Bombayı anılan personelin attığını gören hiç kimsenin olmadığını, kanunsuz hiçbir şey
olmadığını, Jandarma Teşkilatı olarak da kanunsuz hiçbir olgunun, hiçbir oluşumun, hiçbir
faaliyetin içine girmediklerim, Biz Yüce Atatürk'ün dediği gibi" kanun ordusu olduklarını"

Olay günü, 9 Kasımda, ne oldu diye telefonla Ali ile görüşmüş olabileceklerini,
personelinin orada mağdur durumda olduğunu,

Cumhuriyet savcısına en sonunda kendilerinin müracaat ettiklerini, ifadelerinin
alındığım ve olayın sonra başka yerlere intikal ettiğini, Yüksekova'da o gün nöbetçi olan bir
uzman çavuş'un emir gereği aracım askeri birliğin içine bırakıp evine ara sokaklardan
dönerken hanımının telefondan kendisini aradıklarım ve kaçmasını söylediğini önüne ve
arakasına baktığında çevrilmiş olduğunu ve bu uzman çavuşa saldırıp belinden tabancasını
aldıklarım onunda kaçarak bir eve sığındığım evi yıkacak gibi saldırdıklarını görünce dışarı
çıktığım ve bölgede kaldığından biraz kûrtçe öğrenmiş olan bu uzman çavuşun o insanların
öldürelim, öldürün onu, bilmem ne falan derken, kendisini tutan kişiye vurup kaçtığını ve yine
bir eve sığındığını oradaki kadınların başka yön gösterip şu tarafa gitti demeleri üzerine
kovalayanlar başka tarafa gittiklerini, ondan sonra o evden çıktıp başka bir eve girdiğini
ihtiyar bir amcayla karşılaşıp telefon etmek istediğini söyleyip birliğine telefon edebildiğini
ve zırhlı araçla o evden alındığını anlattığını, bu sorunun çözümünün eğitimle çözüleceğini
vatansever, devlete, bayrağına bağlı çocukların yetişmesi gerektiğini, çocuğun ne verirsen
onu alacağını, Ekonomik olarak da orada projeler yapılması gerektiğini, havyacıhksa
hayvancılık, meraysa mera yapılması, ancılıksa an yapılması gerektiğini, bununla ilgili
teşvikler olması gerektiğini, İş, istihdam sağlanmasının gerektiğini,

Ali KAYA ve Ozcan Üdeniz'in genel eğitim içinde bomba eğitimi aldıklarım ancak
tahrip uzmanı eğitimi almadıklarını,

Araçta Alman malı el bombası bulunduğuna dair bilgisi oladığını, aracın o zaman
ztamamen halkın kontrolünde kaldığını daha sonra keşif tamamlanınca kriminal laboratuara
gönderildiğini, Orhan Tekin isimli şahsın jandarmada kayıtlı haber elemanı olup olmadığını
bilmediğini,

21- Komisyonumuzca 22.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkâri İl
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULOĞLU:

S Ağustos günü Şemdinli ilçe Jandarma Komutanlığının önünde bir patlama meydana
geldiğini, bu konuyla ilgili bilgisi olan, ihbarda bulunan kişilerle görüştüklerini, elde ettikleri
bilgiler neticesinde, Seferi Yılmaz'la ilgili olarak 22 Ağustos tarihinde Van Ağır Ceza
Mahkemesinden karar almak suretiyle teknik takibe başladıklarım, o zamandan beri Seferi
Yılmaz'la ilgili takiplerinin devam ettiğini, daha sonra da 156'ya da ulaşan ayn bir ihbar
olduğunu,

Veysel ATEŞ' in 2004 yılı ağustos ayından itibaren kayıt altına alman bir haber
elemanı olduğunu daha önce de, cezaevinden çıktıktan sonra askerlik hizmetini yaptığım,
askerliğini bitirdikten sonra da kayıt altına alınmadan, görüşülen şahıs pozisyonunda
olduğunu,

Haber elemanlarının müdürlüklerince görevlendirilmesinin yapılmadığını, haber
elemanım direkt kullanan, haber toplayıcı denilen personelin kendilerinin değerlendirdiğini,
gerekiyorsa bu şekilde yanlarına alıp gidebildiklerim,

Araçta çıkan üçüncü silahın uzman çavuşun akşam yakıt almak için araçla dışarıya
çıktığında silahım yanında götürdüğünü ve geldiğinde arabada unuttuğunu, sabah da göreve
çıkanlarla silahın arabada gittiğim, Uğur Yıldırım diye bir personelin olmadığını Özdemir
soyadının olduğunu yanlış yazıldığını, personelinde MKE yapımı el bombası olduğunu
bildiğini, 09.11.2005 günü memleketinde ve izinde olduğunu saat 4 civarında adı geçen
personelce arandığım ve böyle bir olay olduğundan bahsettiklerini, park halindeyken, patlama
olduğunu, patlamayı müteakip, kendilerine saldın olduğunu ve canlanm zor kurtardıklarını
ifade ettiklerini,
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Şemdinli'nin sürekli gidiş geliş yapulan bir yer olmadığını, bir defa gitmişken, başka
konularda da araştırma yapıldığını, bunların gidiş maksatlarından birisinin de, 1 Kasımda
meydana gelen patlamayla ilgili olarak bilgi toplamak olduğunu, bu bilgiyi toplarken, daha
önce görüşmüş oldukları şahıslardan da yanında götürdükleri Veysel Ateş vasıtasıyla bilgi
alabilir miyiz düşüncesinde oldukları, Veysel Ateş'in itirafçı olmayıp cezasını yatmış, çıkmış
bir örgüt üyesi olduğunu, haber alabilecekleri herkesten haber almaya çalıştıklarını,

Orhan TEKIN'in kayıtlı haber elemanı olduğunu, 1 Kasım olayıyla ilgili bir bilgi
vermediğini,

Bütün patlamaların örgüt tararından gerçekleştirildiğini,
9 Kasımda olayın meydana geldiği gün de dahil, o günden itibaren bütün yayın

kuruluşlarında Ali Kaya'nın giriş kartının arkasında Jandarma İstihbarat Tim Komutanı diye
yazdığının ve araç görevlendirme kartının tamamının hepsinin basma yansıdığını,

Bir ajandanın Özcan İldeniz'e ait olup, Ali Kaya'ya da ait kayıp bir ajanda daha
olduğunu,

Kurumlarında yasa dışı bir yapılanmadan bilgisi olmadığını, bu işin yasal takibini
yaptıklarını,

22-Komisvonumuzca 28.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Hakkari Belediye
Başkanı Metin TEKÇE:

Özellikle 9 Kasımdaki patlamayla birlikte, haberi aldıktan sonra, Yüksekova,
Esendere Belediye Başkanlarıyla birlikte Şemdinli'ye intikal ettiklerini, Şemdinli'ye
vardıklarında halkın üzerine Tanju Çavuş tarafından ateş açıldığını,

Şemdinli'ye gittiklerinde halkta belirsizlik, müthiş bir öfke, korku ve 2 ölü onlarca
yaralı olduğunu herkeste müthiş bir korku, panik ve öfkenin hakim olduğunu,

Halkın kendilerine "- Biz, o insanları güvenlik güçlerine teslim ettik. Öldürebilirdik,
teslim ettik; fakat, şu anda ortada yoklar ve keşfin yapılmasını istemeyenler var, keşif
yapılırken savcı ve milletvekilinin bulunduğu bir anda bile ateş açıldı; yani, her gün
bombalamalarla yaşayacağımıza, biz, artık, Şemdinli'yi boşaltıp dağa çıkıp donmayı tercih
edeceğiz." şeklinde beyanda bulunduğunu,

Orada bir heyet oluşturduklarım kendisi ile birlikte Yüksekova, Şemdinli, Esendere
Belediye Başkanları, Hakkari milletvekili Esat Canan'm ve Yüksekovalı bir avukatın bu
heyette olduğunu, İkinci Taktik Jandarma Alay Komutanlığına gittiklenini, Hakkâri Valisi,
Alay Komutanı, Hakkâri Emniyet Müdürünün orada bulunduklarını ve bir görüşme
gerçekleştirdiklerini, insanların şu anda tek talebinin bu keşfin bitmesi, yani, hiçbir müdahale
olmadan keşfin bitmesi olduğunu, çünkü, araçta belgeler ve bilgiler var denildiğini,

Ondan sonra da, bu sözde güvenlik güçlerine teslim edilmiş olan kişilerin akıbetinin
açıklanmasını istediklerini,

Ancak Hakkari Valisi tarafından kesinlikle bir açıklama yapılmayacağım ve göz
altında hiç kimsenin olmadığının belirtildiğini, aracı çekip güvenli bir yere getirip keşfi
yaptıracağız, o bizim işimizdir denildiğini,

Kendilerinin cevaben "- Sonuçta bu bir sorundur, insanlar bunu suçüstü de yakalamış
ve bu keşif yapılırken de yine ateş açılmış, savcımn bulunduğu, milletvekilinin bulunduğu bir
ana ya da onları dahi öldürecek düzeyde bir müdahale söz konusu olmuş; insanlar
bırakmıyorlar, 30-40 kişi aracın yanında bekliyor. Diyorlar ki, hayır, biz, parçalanana kadar,
bu araçta ya keşif yapılacak ya da biz bırakmayacağız, her gün ölmektense gelip vursunlar
bizi." şeklindeki sözleri söylediklerini,

Sonradan keşfin o gece tamamlanmasına dönük karar alındığını, kendilerinin de
aracın yanında bulunacaklanm ve halkı oradan göndereceklerini belirttiklerini ve öyle de
yaptıklarını,

O akşam saat 12.00'de keşfin bittiğini, gece Şemdinli'de kaldıklarım ertesi gün
Kaymakamlık binasına giderken 80 civarında polisin barikat kurduğunu, kendilerini tanıdığı
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halde müthiş bir hakaret ve müdahale etmeye dönük adımlar olduğunu, oradaki polislerden
bazılarının "-Sizin İçişleri Bakanınız gidecek. Siz belediye başkanlarıyla ondan sonra
hesaplaşacağız" dediklerini,

Vali Bey'e bu durumu ilettiğini, Emniyet Müdürünün"-İşte olabilir, içimizden de kötü
insanlar olabilir" cevabını aldığım,

23- Komisyonumuzca 28.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan
Belediye Başkanı Hursit TEKİN;

Kaymakam Bey'in telefonla olay günü kendisini çağırdığını, hükümet konağının
önüne gittiğini, hem muhtarları hem de kendi encümenini ve ileri gelenleri çağırdığını,

Milletin Şemdinli'de ayakta olduğunu, araya girip yapmayın dediğini, biraz
uzaklaştırdığını, birkaç tane askeri amirin "-Başkan, direkt polis noktasına git, orada çok
büyük felaketler oluyor" dediğini, oraya ileri gelen birkaç insanla gittiğini silah, gaz bombası
arasında milletin ayakta olduğunu, polislere havaya ateş etmelerini, millete sakin obualarım
tavsiye ederken yaralandığım, bir taşın gözünün üzerine geldiğini, olayların akşama kadar
devam ettiğini, Vali ile Milletvekili Esat CANAN'in orada olduğunu, bir iki kez Vali Bey ile
görüştüklerini, milletin sakinleştirilmesini istediklerini,

Kitapevine bomba atıldığında kitapevi sahibinin bu kişinin arkasından koştuğunu, ses
geldiği zaman, milletin de o tarafa koştuğunu,

Seferi YILMAZ'ın millete bu kaçan insanın bu bomba attığını bağırarak söylediğini,
kaçan kişinin 150-200 metre ileride park edilmiş arabanın içine girdiğini, arabanın içinde iki
kişi daha olduğunu ve milletin adamı yakaladığım, kimlik sorduklarını o kişinin kimliğinin
amirinde olduğunu söylediğini, O sırada güvenlik güçlerinin geldiğini ve bu kişilerin onlara
teslim edildiğini, arabanın etrafını ise savcı gelip tespit yapsın diye çevirdiklerini, arabada bir
sürü evrak, 3 tane kaleşnikof, birkaç tane silah falan olduğunu,

Akşamüzeri Savcı Bey, Sayın Vali, İl Alay Komutam, Kaymakam, Şemdinli'de ki
Alay Komutam, İl ve Üçe Emniyet Amirlerinin kendilerinden milletin dağıtılmasını
istediklerim, kendilerinin ise araçta tespit yapıldıktan sonra aracı kaldıracaklarını
söylediklerini,

Savcı Bey gelince milleti biraz uzaklaştırdıklarını, Ziraat Bankasının önüne, milletin
toplandığını, Savcı Bey'in tespitini yaparken, tabiî karanlık başladığını, akşam olduğunu, bu
arada, nereden geldini bilmediği birkaç tane silah sesinin de duyulduğunu,

Biraz uzaktan, panzerden ablan silah sesi geldiğini, savcı keşfi yanlamadan bir silah
sesi daha geldiğini,

5-6 kişinin yaralanıp öldüğünü düşündüğünü, birinin rastgele ateş ettiğinin
söylendiğini ve 3-4 yıldır orada görev yapan Tanju ÇAVUŞ isimli uzman çavuşu herkesin
tanığıdığını, bu kişinin ateş etmiş olduğunu,

Ali Yılmaz isminde birinin hastaneye giderken yolda öldüğünü,

24- Komisyonumuzca 28.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Yüksekova
Belediye Başkanı Salih YILDIZ :

Şemdinli'de Umut Kitabevine yönelik patlatılan, atılan 2 el bombasının patlaması
sonucu, Mehmet Zahir Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini, o an Yüksekova'da olduğunu,

Milletvekili Mustafa Zeydan'ın kendisine haber vermesi üzerine, Şemdinli'ye gelip
oradaki bazı kamu görevlileri ile görüşüp insanları sakinleştirmeye çalıştığını,

Şemdinli'ye geldiğinde Miletvekili Esat Canan'ın, Cumhuriyet Savcısının, Emniyet
Müdürünün keşif mahallinde, oradaki delilleri tespit etme anında, Tanju ÇAVUŞ'un
arabasıyla geçerken yaptığı olay anına denk geldiklerini,

Tam o anda halkın kendilerine doğru koşarak "-Başkan neredesiniz, imdadımıza gelin,
yetişin, herkesi öldürüyorlar, şu anda bile insanları öldürüyorlar, tarıyorlar" dediğini,

Kim olduğunu sorduğunda Tanju Çavuş diye biri olduğunu öğrendiğini,
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Kaymakamın kendisini diğer başkanlarla birlikte Taktik Alay Komutanlığına davet
ettiğini, ancak önce hastaneye gittiklerini, ve yaralılara geçmiş olsun dediklerini,

Biz, belediye başkanları olarak, ben, Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit Tekin, Hakkâri
Belediye Başkanı Metin Tekçe, Esendere Belediye Başkanı Hurşit Alptekin, Ü Genel Meclis
Başkanımız Ferheng Yazgan, Esat CANAN ve basın mensupları ile Taktik Alay
Komutanlığına gittiklerini basın mensuplarının içeri alınmadığını,

Gittiklerinde, Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı ve
Vali Bey'in orada olduğunu telaşlı olduklarını özellikle İl Alay Komutanında yerinde
duramayacak şekilde bir psikoloji olduğunu, ikide bir telefon elinde salona çıkıp, geldiğini,

Vali Bey'in kendisine "-Yüksekova'daki olaylardan dolayı, tecrübenizden dolayı,
Başkanım, bu halkı nasıl sakinleştireceğiz? Yani, her şeyin üzerine gideceğiz, kim yapmışsa
yapmış biz bu olayın üzerine gideceğiz; ama, bu halkı sakinleştirmemiz lazım, bu keşfin
olması gerekir bir an önce." dediğini,

O ara, aracın kime ait olup olmadığının konuşulduğunu, Esat Bey ya da Hakkâri
Belediye Başkanının aracın emniyete ait olduğu söylemesi üzerine Emniyet Müdürünün
hemen "- Hayır bize ait değil, Jitem'e aittir," dediğini,

Orada halkla görüşüp tekrar bu heyete bilgi verme karan aldıklarını, halkın keşfin
yapılmasını istediğini ve Savcı Bey'in keşfi yapabileceğini belirttiklerini, ortamı da
sağladıklarım,

Arabanın yanına gittiğini, arabanın arkasında 2 makine kimya el bombası, 3 tane
kalaşnikof ve dosyalar olduğunu, kendisinin pek yaklaşmadığını, arabanın yanında Esat
Bey'in kaldığım,

Ertesi gün Mehmet Zahir Korkmazdın cenazesi Yüksekova'dan hastaneden geleceği
için binlerce insanın toplandığını halka "-Yapmayın, etmeyin, adaletinize, hükümetinize
güvenin; yani, bu olay büyük bir olay, suçüstü, sonuçta yakalamışsınız, vermişsiniz; Susurluk
diyorsunuz, bu da aynen Susurluk gibi bir olay, yani, sonuçta 20 tane bomba patlamış. Hep
kiinler patlatıyor, işte, Yüksekova'da bir işyerine 2 defa, hep sivillere yönelik, işte burada
suçüstü yakalandı ve yakaladığınız insanlar şu anda devletin elinde. Yargıya yardımcı
olmalıyız, devlete, yetkililere yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştuğunu ve halkı
sakinleştirdiğini,

Cenazeyle beraber 300-400 araba geldiğini, binlerce insanın geldiğini, askerlerin,
yalnız cenazeyi geçirmeye izin vereceğini söylediğini,

O bölgenin insanlarının her konuda birbirleriyle ortak bağlan olduğunu; fikirsel,
düşünsel, kan bağı, akraba, hısımlık, aşiretsel, böyle cenazelerde artık toplu sahiplenme
olayının ortaya çıktığım,

Oradaki psikolojik durumdan dolayı, Vali Bey'le ve milletvekilleriyle görüştüğünü,
milletvekilleriyle görüştüğünü, onların da bakanlarla görüştüklerini,

Alay Komutam Sayın Kubat'la görüştüğünü, zar zor ikna ettiklerini, orada insanları
bıraktıklarını, kendilerinin de kalabalığı şehre sokmayıp mezarlığa yönlendirdiklerini,

Ayın 10'unda, Vali Bey'in, Emniyet Müdürlüğüne kendilerini yani belediye
başkanlarını çağırdığını gittiklerinde çevik kuvvetten 40-50 kişinin girişte, nereye
gidiyorsunuz diye sorduğunu, Vali Bey'e gideceklerim söylediklerini, bir tane polisin çok ters
hareket ettiğini, -Niye böyle yapıyorsun! deyince, o anda, yere bir tane mermi de
patlattıklarını, O merminin sekse idi kendilerine değebileceğini,

"-Ne oluyor, niye böyle davranıyorsunuz, insan biraz rahat davranır, biz burada Dü-
şeylerin olmaması için çaba gösteriyoruz dediğini" onun da cevaben "-Beyefendi, ne iş
yapıyorsunuz, Evet, sunardınız. Bu hükümet düşecek. Bu İçişleri Bakam istifa edecek.
Seninle, sizinle sonra daha rahat görüşeceğiz. Çok daha rahat bir şekilde görüşeceğiz."
dediklerini,

Bu şekilde tehdit ettiklerini,
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Kendisinin cevaben - Siz bizim polisimizsiniz, bu asker bizim de askerimiz, biz senin
de belediye başkanınız. Biz, ne senin canının ne bu insanların, çocukların canının yanmasını
istemeyiz, hiç kimsenin. Biz, bunun çabası içerisindeyiz. İki gündür burada yaptığımız
sağduyunun, çabamızın mükafatı herhalde bu olması gerek dedim, sizin yaklaşımınızla. Başka
bir şey aklınızdan geçmiyor mu, düşünemiyor musunuz, biraz daha olumlu davransanız, biraz
daha, Belediye Başkanıyız, senin Müdürün çağırmış, senin Başsavcın çağırmış." dediğini,

Onun da "- Kim çağırırsa çağırsın! diye cevap verdiğini,
Bunun üzerine Vali Bey'e telefonla içeri alınmadıklarını bildirdiğini, ve içeri

girdiklerini ve olayı anlattığını Vali Bey'in "-Çocukların psikolojisi, arkadaşları şehit oluyor,
şu oluyor, bu oluyor falan" dediğini,

25- Komisyonumuzca 01.03.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ:

Patlama sesini duymadıklarım ama, ilçede bir karışıklık ve koşuşturmadan haberinin
olduğunu, süratle istihbarat hizmet aracının da bulunduğu bölgeye gittiğini, gittiğimde aracın
üzerinde tepinenleri gördüğünü, aracı daha önceki görevlerinden bildiğim,

Kalabalığın da da gittikçe arttığını, kontrolden çıktığını, bağırıp, çağırıp, slogan
attıklarını, esnafla görüşmeye çalışırken Ali Kaya Astsubayı yaklaşık bir 5-6 metre sağ tarafta
gördüğünü, yüzünde de hafif bir kan parçası gördüğünü, Ali KAYA'mn kendisine"-
Komutanım evraklarımız araçta kaldı, aracı mahvediyorlar, bize saldırdılar" dediğini,

Hatta bir anda ilçedeki mevcut kuvvetlerinin yetersiz olacağı fikrine bile
kapıldıklarım; kalabalığın kontrolsüz olup, kısa sürede 1 000 kişiyi geçtiğini,

Kendisini önce Özcan İLDENİZ'in telefonla arayıp "-Komutanım saldırıya uğradık,
ben emniyete doğru gidiyorum" dediğini, Kendisini de emniyette gördüğünü,

Ali Kaya'yı, İlçe Jandarma Komutanlığının da çok merkezde obuası dolayısıyla,
askerlerine, doğru garnizon komutanlığına, Taktik Alaya doğru götürün, şeklinde talimat
verdiğini, sonra Özcan Astsubayı da Emniyette görüp aynı yere gönderdiğini,

Çok kısa bir zaman sonra Emniyet Müdürlüğüne, hükümet konağına taşlı sopalı yoğun
bir saldın başladığını, süratle komando bölüğünü çağırdığını,

Şemdinli İlçesinde, Emniyet Müdürlüğünden kuzeye doğru Ziraat Bankası
bulunduğunu, Ziraat Bankasının olduğu yere kadar kalabalık uzaklaşınca hükümet konağı ve
Emniyet Müdürlüğü için riskin geçici bir süre ortadan kalkmış olduğunu, bu arada garnizon
komutanının lojmanın camlarına taş atıldığını, hükümet konağının önündeki bayrağa saldın
olduğunu, hükümet konağının ve emniyet müdürlüğünün aşağı yukan o cepheye bakan tüm
camlannın kınldığını,

Kalabalığı geriye doğru aldıklarında polis noktasının taşlandığı bilgisinin geldiğini,
sonradan öğrendiğine göre, polis noktasında, naylon eritmek suretiyle oradaki sürekli
memurların kullandığı kurt cinsi eğitilmiş köpeklere eziyet yapıldığım, güvercinlerin duvara
çiviyle çakıldığını öğrendiklerim,

İlk gün polis noktasında 4 polis bulunduğunu, oraya takviye kuvvet olarak Dağ
Komando Tabur Komutanının bizzat kendisi, yanında yeteri kadar kuvvetiyle, gidip oradaki
olaya müdahale ettiğini,

Ertesi günü polis noktasının ateşe verildiğini,
Araba ile Seferi Yılmaz'ın kitapevi arasındaki mesafenin en fazla 200 metre

olduğunu,
Olay yerine gittiğinde, devletin aracının tahrip edildiği, belki de uzaklaştumasa linç

girişimi olabileceğini,
Ali KAYA ile Özcan İLDENİZ'in gönderilmesi arasında çok zaman yok, onlan aşağı

yukan peş peşe gönderdiklerini, tamamen koruma amaçlı gönderdiğini,
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Arabanın bagajında Saat 17.00 sıralarında ya da daha önce 16.00 sıralarında C.
Savcısı, Milletvekili Esat CANAN'la araç üzerinde gerekli inceleme yapmak üzere olay
mahalline beraber gittiklerini,

Aynı anda da, henüz olay yerine gitmeden, Hakkâri Valisi, II Emniyet Müdürü, II
Jandarma Komutanının helikopterle geldiklerini, kendilerine, gördüğü kadarıyla ve devam
etmekte olan toplumsal faaliyetleri, ertesi güne de sarkabilecek, akşam alınabilecek emniyet
tedbirlerini arz etmek üzere helikopter pistine gittiğini,

Tanju Çavuş'un, Van'dan geri dönerkenki olayında bulunduğu yerde o silah seslerini
duymadığını,

Savcının hiçbir çalışma yapmadığını, bu arada, devlete ait aracın, yaklaşık 10 saat,
belki de 11 saat tamamen kendi kontrollerinde olmayıp, kalabalığın kontrolünde kaldığım,

İkinci olay olmasaydı bu sürenin 6 saat olabileceğim, bu sefer, tekrar, Savcı Bey
geriye dönünce, kendisinin de beraber bulunduğunu, akşam 20.30 sıralarında, tekrar araç
üzerinde gerekli incelemeyi yaptığını,

İki adet el bombasının cinsinin Alman yapımı olduğunu, DME yazdığım, üç adet
kaleşnikof bulunduğunu,

Savcı Bey'in oradaki astsubaya tehlikeli olabilir diye ilk önce bombayı teslim ettiğini,
Savcımn bunu sehven MKE diye yazdığım, savcının sehven yazdığını düşündüğünü,

zaten seri numarasının aynı olduğunu, araç üzerindeki çalışma bitince, biz yaya olarak pasajm
bulunduğu yere doğru geldiklerini, orada da polis arkadaşlarının tedbir aldığını,
Akşam 10 sıralarında araç üzerindeki çalışma bitince, karanlık ve yeterli görüş imkanının
olmadığını, Savcı Bey'in ertesi güne bıraktığını, O zaman, kendisinin de Savcı Bey'e eşlik
ettiğini,

Pasajın içini kendisinin de gördüğünü, ertesi günü savcı Bey'in pasaj içerisindeki
keşfe kendisinin gittiğini, kendisinin eşlik etmediğini,

Van Savcısının son derece gizli bir şekilde soruşturmayı yürüttüğünü,
Bir bombanın patlaması 4-5 saniye sürebileceğini,

26- Komisyonumuzca 01.03.2006 tarihinde bilgisine basvwm'«n Hakkari MİT
Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin ŞENER;

Seferi YILMAZ'a yönelik herhangi bir çalışmanın kendisinin göreve başladığı
2004'ün Temmuzundan itibaren bugüne kadar herhangi bir çalışmaları olmadığını,

Kendisinin de Şemdinli de olduğu, 9 Kasımda saat 12.00 sularında bir patlama
meydana geldiğini, bu patlama sonucunda orada yer alan 2 tane Jandarma mensubunun
eleman olarak belirttikleri Veysel Ateş ile birlikte orada tesadüfen bulunduklarını öğrendiğini,
sonraki gelişmeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunması nedeniyle olayları ilk önce İlce
Emniyet Müdürlüğünden takip etmeye çalıştığını, halk isyanı tabir etmek istemediğini ancak
ufak çaplı bir toplumsal gösteri başladiğnı, daha sonra bu toplumsal gösterinin büyümeye
başladığım, daha sonra güvenlik güçlerinin başta o dönemin valisi olmak üzere bir kriz masası
oluşturduğunu, kriz masası tarafından güvenlik önlemlerinin alınmaya çalışıldığım, olayları
yatıştırmaya yönelik girişimler olduğunu, sonunda da 11 Kasımda da olayların dinmeye
başladığını, ondan sonra o bölgeden ayrıldığını, bunun dışında yoruma dayalı bilgi
veremeyeceğini,

27- Komisyonumuzca 22.02.2006 tarihinde bilgisine başvurulan Gazeteci- Yazar
Murat YETKİN:

Ayın 11 'inde, Çankaya Köşkünde, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, gazete yöneticisi olarak davetli olduğunu, bütün,
devletin yüksek yöneticileri de orada davetli bulunduğunu, bu törenin sona ermesinden sonra,
Çankaya Köşkünde bir küçük resepsiyon verildiğini, kuvvet komutanları ve Genelkurmay
Başkanın da orada bulunduğunu,
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Kendisi ve birkaç gazeteci arkadaşının, Jandarma Genel Komutanı Sayın Fevzi
Türkeri'nin yanına giderek, işte, yakalananlar yada tutulanların üzerinden jandarma kimliği
çıktığını, bunun ne anlama geldiğini sorduklarım,

Onun da "-Soruşturma sonuçlanana kadar yorumda bulunmayacağım. Bu bir lokal
olaydır. Güvenlik güçlerinin mücadele gücünü düşürmemek lazım." diyerek yakalanan
kişilerin üzerinde jandarma belgeleri çıkmış olması konusuna da girmek istemediğini, "-Bunu
Kara Kuvvetlerine sorun" diye bilgi verdiğini,kendilerinin üzerinden jandarma kimliği
çıktığını, O'nun da Kara Kuvvetlerine sorun diye üstelemiş olduğunu, biraz ileride, yine aynı
salonun içinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Yaşar Büyükanıt'ın yanma gittiklerini ve "-
Efendim, böyle böyle bir şey oldu, biz de Sayın Türkeri'ye sorduk, o da dedi ki, Kara
Kuvvetlerine sorun, biz de size soruyoruz" dediklerini, Sayın Büyükanıt'ın ise "Ben
bilmiyorum." dedikten sonra sorularında böyle bir şeyin bulunmaması, hiç aklımıza gelen bir
şey olmamasına rağmen, "-Gazetelerde resmi çıkan astsubay benim yanımda görev yaptı.
Çelik operasyonunda -bu, Kuzey Irak'a yapılan çok büyük bir operasyondu, 97 yılıydı
zannediyorum- Peşmergeler bizimle işbirliği yaparken yanımdaydı. Çok iyi Kürtçe konuşur,
suç işleyecek biri olduğunu sanmıyorum; ama, soruşturmada meydana çıkar." şeklinde
beyanda bulunduğunu, Sayın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök yanına da gittiklerim ve ona
da bu soruyu sorduklarını, O'nun ise: "-Olaylara anında müdahale edildi. Van'daki asayiş
komutam hemen Şemdinli'ye gitti. Biz, idarî soruşturma yürütüyoruz; ayrıca, adlî soruşturma
yürüyor. Ben personelimi ne suçlarım ne korurum. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim,
yargıya güveniyoruz." dediğini, Dolayısıyla, orada bulunmalarının, o toplantıda olmalarının
büyük bir şans olduğunu,

Yaşar Büyükanıt'ın bunu ne amaçla söylendiğini gerçekten bilmediğini çünkü,
akıllarında böyle bir soru olmadığını,

Fevzi Türkeri'nin "-Bunu Kara Kuvvetlerine sorun" demesinin nedenini bilmediğini
ama belki de, bunu, bu sorunun doğru olarak yöneltileceği şahıs hem oranın valisi
olabileceğini hem de oranın esas bütün komutanlığının bağlı olduğu -Van'da galiba merkezi-
bölgedeki asayiş komutanlığı olduğunu, çünkü, kendi içlerini bilemediklerini Türk Silahlı
Kuvvetlerinin belki kendi içinde, o anda farklı bir görevlendirme yapmış olabileceğini,
şahısların jandarma kimliği taşımasına karşın, belki, başka bir şekilde görevli olabileceklerini,
O konuda bir bilgi eksikliği olduğunu,

Belirtmişlerdir.
28- Komisyonumuzca 30.03.2006 tarihinde Şemdinli İlçesinde bilgisine

başvurulan Avukat Sedat TÖRE:
"9 Kasım saat 11 .OO'de büroda bulunduğunu, bürosunun aracım park ettiği yere 40-50

metre mesafede olduğunu, bomba olup olmadığına tam olarak kanaat getiremediği bir ses
duyduğunu, bomba atılan dükkânın pasajın içinde derinde yer aldığım, patlamanın ardmdan
hemen balkona çıktığını, san montlu bir şahsın geldiğini arkasından da birkaç kişinin takip
ettiğini, saat 11.00-11.30 arası bir vakitte halkın toplanmaya başladığım, arabanın karşısında
bulunan Gökalp Markette kardeşini gördüğünü, uzaktan meraklı bir şekilde bakarak
yaklaştığım, olayı adi bir kavga olarak tahmin ettiğini kardeşini almak için bürodan aşağı
indiğini ve kardeşini alarak tekrar balkondan olayı takip etmeye başladığını ardmdan tekrar
aşağı indiğinde vatandaşların pasaja bomba atıldı arabada da var dediklerini bunun üzerine
yeniden balkonuna çıktığını, bu sırada Avukat Mehmet Ekici'nin duruşmayı yarım bırakıp
geldiğini, Yüksekova'da çalışan, aslen Şemdinli'li avukat arkadaşı Abdürrezzak Ertaş'ında
orada bulunduğunu, araca yaklaştıklannda kalabalığın arabayı hırpalamaya başladığını, aracm
etrafının boşaltılması gerektiğini, Savcı Beyle irtibata geçip keşif yaptıracaklannı
söylediklerini, o sırada olay yerine gelen Emniyet Müdürü, Kaymakam ve Avukat Mehmet
Bey'in aracın üzerinde çıkarak halkı sakinleştirmeye çalıştığını, bu sırada ölüm haberi gelince
ortalığın karıştığını, birkaç kişinin Kaymakam Beyle Emniyet Müdürünün üstüne
yürüdüğünü, 5-10 dakika bu kargaşanın devam ettiğini, hemen büroya giderek üç avukat
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olarak ne yapacaklarını konuştuklarını, Mehmet Bey'in Yüksekova'da olduğunu bildiği Esat
Canan'ı arayarak gelmesini rica ettiğini, bu sırada Shortland tipi zırhı bir aracın geldiğim,
Veysel Ateş isimli şahsı araçtan aldığını, baro başkanım arayarak Van Barosundan avukat
gönderilmesini istediğini, kalabalığın arabayı yakalım diye bağırdığım, araca zarar
verilmemesi hususunda ikna edici konuşmalar yaptıklarım, bir saat sonra da Esat Canan ve
Yüksekova'dan 9 tane avukatın intikal ettiğini, emniyete geçtiklerini, Kaymakam, Emniyet
Müdürü ve Savcı Bey'in o sırada emniyette olduğunu, aralarında bir saat görüştüklerini,
Savcı Bey'in olay yeri sakinleştirilirse keşfe gelebileceğini söylediğini, halkı uzaklaştırarak
keşif için gerekli şartlan oluşturduklarım, yaklaşık yarım saat ila kırk beş dakika sonra Savcı
Bey'in geldiğini, keşfin başladığım ve araçta bulunan belgeleri, silahlan, bombalan keşif
tutanağına yazdırdıklannı, keşfin bitimine yakın havanın karardığım, keşif yaparken alanın
sakin olduğunu, birden bire 20-30 tane mermi sesi duyduklarını, Emniyet Müdürü Tacettin
Bey'e müdahale edilmesini söylediklerim, yaklaşık bir 10-15 dakika sonra tekrar bir silah
sesi geldiğini, bir kişinin yaklaşarak ölüler olduğunu Sava Bey'e ilettiğini, üç tane
kaİeşnikofiı zapta geçirmek için yere koyduklarını, kalabalıktan birisinin elini silaha attığını
hemen müdahale edildiğini, o esnada da Savcı Beyin aynlmasıyla keşfin yanda kaldığını,
keşif tutanağına belgelerin geçtiğini, araçta bulunan dosyaların hepsini Esat Canan'a teslim
ettiklerini, orada bulunan birkaç kişiye de aracın başında bekleyin, kimse yaklaşmasın
dediklerini, Vali, Kaymakam ve Emniyet Müdürü'nün Sınır Taktik Alay Komutanlığında
toplandığım, halkın yatışması için muhakkak keşfin bitirilmesi gerektiği konusunda hemfikir
olduklarım, savcı beyin olay mahalli boşaltılırsa keşif yapılabileceğini söylediğini, emniyetin
gelerek güvenliği aldığını ve Savcı Bey'in gelerek keşfi tamamladığını, elektrik kesintisi
nedeniyle pasajda keşif yapılamadığım,

Murat Şendoğan isminde bir jandarma başçavuşun zabıt tutanağım imzalayarak iki
adet el bombasını teslim aldığım, zapta da MKE yapımı olarak geçtiğini gördüklerini, Van
Cumhuriyet SavcılığVnm bu konuda inceleme başlattığım, Savcı Bey'in MKE yapımı
olduğunu hatırlamadığım Murat Şendoğan'ın ise siyah bir poşetin içerisinde verilen iki
bombayı poşetle aldığı gibi götürüp odasındaki dolaba bıraktığım, daha sonra istenildiğinde
verdiğini bu bombaların ne yapımı olduğunu bilmediğini söylediğini, keşifle bulunmalarına
rağmen ifadelerine başvurulmadığını, bu şekilde kafalan kanşnrarak olayın örtbas edilmek
istendiğini, keşif esnasında karanlık olmasına karşın kameraların çekim yaptığım ve MKE
yapımı olduğunun görüldüğünü,

Van'daki dava açıldıktan sonra gidip mağdur, müşteki vekilleri olarak dosyalan
aldıklarını, araştırırken bombaların değiştiğini gördüklerini, araçtaki iki tane el bombasının
MKE yapımı olduğunun yazılı olduğunu bu hususun zapta geçmesi gerektiğim söylediklerini,
Mehmet Ekici Bey'in müdahale ederek bu el bombalanmn hangi fabrikadan çıktığı, hangi seri
üretimi olduğu belli mi diye sorduğunu, çağrılan bomba uzmanının MKE yapımı bombalarda
seri. numarası bulunmayacağım söylediğini, ilçe jandarma bölük komutam Erdem
Yılmaz'ında orada bulunduğunu,

Kitapçıya atılanların Alman yapımı Spliter olduğunda şüphe olmadığı, ilk ekspertiz
raporunda arabadaki bombalar için MKE yapımı denildiğini, ikinci incelemeden sonra ise
Spliter olarak geçtiğini, hatırladığı kadanyla bombalann siyah bir poşetin içinde
bulunduğunu, kamera çekiminde aracın şasi, motor numarası, silah ve bombalann kayda
alındığım, CD'lerinin dava dosyasında yer alması gerektiğini çünkü delil niteliği taşıdığım/'

29- Komisyonumuzca 30.03.2006 tarihinde Şemdinli İlçesinde bilgisine
başvurulan Metin KORKMAZ:

" 1995 'ten beri Ozipek Pasajında esnaflık yaptığım, ayakkabı üzerine çalıştığını,
işyerinin pasajda Seferi Yılmaz'ın dükkanına giderken sağda olduğunu, aralannda iki dükkân
bulunduğunu, Olay günü sabah 08.00'de dükkânını açtığım, girişte Süvarioğlu Kırtasiye
sahibiyle merhabalaştığmı, 09.00 civarında yabancı bir adamın geldiğini birini arar gibi
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kafasını içeriye soktuğunu, kapıda adamla yan yana olduklarını, adamın dikkatti bir
şekilde Umut kitabevi tarafına baktığını, köyden gelen öğretmen olduğunu tahmin
ettiğini, daha sonra o kişinin merdivenlerden aşağı indiğini ancak nereye gittiğini
bilmediğini, televizyonda gördükten sonra o kişinin Ali Kaya olduğuna kanaat
getirdiğini, yarım saat falan geçtikten sonra Seferi Ydmaz'ın da iş yerine geldiğini,
daha sonra üç kişinin pasaja girdiğini bunlardan sabahleyin pasajda gördüğü kişinin
önde olduğunu, yukarı kütüphaneye doğru gittiklerini.

Esnaf komşusu Naif Erler'in de o sırada iş yerinde iki müşterisinin bulunduğunu,
müşterilerden Zeydan ÖZEL'in bu adamları gördükten sonra, ben buradan korkuyorum, ben
burada çay içemem, ben çıkacağım" dediğini,

Patlamada ölen Mehmet Zahir Korkmaz'ın amcasının oğlu olduğunu, taksicilik
yaptığını, o gün abisiyle annesini akraba ziyaretine götürdüğünü, öğle yemeğinde kendilerine
misafir olduğunu, yemeği umut kitapevinde yaptıklarını, dükkanın iki bölümden oluştuğunu
bir bölümün kütüphane bir bölümün de mutfak olarak kullanıldığını, kitabevinde çay ocağı ve
yemek malzemelerinin bulunduğunu, patlamada ölen Mehmet Zahir Korkmaz'ın isteği
üzerine salçalı yumurta yaptıklarım, yemek hazır olduğunda Seferi Yılmaz'ında arka bölüme
geldiğini, pasajdaki komşuların da yemeğe geleceklerini, Seferi'nin onları çağıracağını
söylediğini, Seferi'nin arkadaşları çağıracağından kapıya daha yakın bölümde ayakta
olduğunu, o sırada şiddetli bir şekilde cam kırılma sesi duyulduğunu, Seferi'nin hemen
kütüphaneye doğru giderek bomba diye bağırdığını, "bomba! bomba!" deyince bir tane
bombanın yanlarına gelmiş olduğunu gördüklerini, ilk bombanın açık kapıdan atıldığım, kapı
o anda açık olduğu için fark etmediklerini, ikinci bombanın ise camın kırılarak içeriye
atıldığım, Seferi'nin bomba deyince, hem adamı takip ettiğini, hem de kendilerini uyardığını,
Ölen amca oğlu'nun da ayağa kalktığı esnada bombanın patladığını, ilk bombanın ona tam
isabet ettiğini, ilk bombayı görmediklerini, ikinci bombanın camdan kırılarak içeri atıldığını,

Ali Kaya'mn olay sabahı pasaja iki sefer geldiğini, Seferi Yılmaz işyerine geldikten
sonra pasaja girip çıktıklarım, ilk seferde Ali Kaya'mn tek olduğunu, ikinci seferde ise üç kişi
olduklarını, bombayı atam bilmediğini ancak Ali Kaya'yı sabahleyin gördüğünü,"

30- Komisyonumuzca 30.03.2006 tarihinde Şemdinli İlçesinde bilgisine
başvurulan Seferi YILMAZ:

"1962 Şemdinli doğumlu olduğunu, Şemdinli Lisesi mezunu olduğunu, yaklaşık S
yıldır kitapçılık yaptığım, daha önce bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda yargılandığım ve
15 ağustos 1984 Şemdinli olaylarına katıldığı gerekçesiyle 15 yıl Diyarbakır, Eskişehir,
Bursa cezaevlerinde yattığını belirtmiş devamında aynen;

"9 Kasım 09.00-09.30 arasıydı ben kitapevini açtım. Her zamanki normal zamanda.
Günlük gazeteleri filan okuyordum. O anda işte... Arada sırada sıkıldıkça koridorda
dolaşıyordum, dışarıda, pasajm dışında güneşleniyordum. Tekrar içeride oturduğumda
yanımda olan esnaf ayakkabıcı, kunduracı vardı Metin Korkmaz. Amcasının oğluyla beraber
içeride oturuyorlardı. Ben kütüphanedeyken işte yemek yapalım dediler. Benim kütüphane
iki bölümden oluşuyor. Köyden geldiklerinden dolayı her zaman köye gitme durumları yoktu.
O gün de işte biz ikimiz yemek yapalım dediler. Kendileri yemek yaptılar. Ben de dışarı
çıktım, arada koridorda dolaşıyordum. Yemeğe çağırdılar, yemeğe falan gel dediler, yemeğe
gittim. Yaklaşık saat 11.30-12.00 arası o arada. Tabiî ben yumurtalı, salça yumurtalı tam
pişmemişti, ben de biraz daha pissin dedim. İşte bunlar da böyle olsun diye, ben de biraz daha
pişsinler. Israrım üzerine biraz daha kaynadı. Ben de dışarıda bir başka arkadaş vardı
güneşleniyor onu yemeğe çağıracaktım. İşte görünürde tam perdeyi açarken cam sesi geldi.
Bu cam sesi geldiğinde kendi camınım kırıldığını bilmedim tabiî. Daha işte pasajda birinin
camının kırıldığım, kim kırdığını işte biraz daha hızlandım. Tam ikinci bölüme geçeceğim
sırada baktım benim camım kırıldı ve yere dökülüyordu, hemen önümde de bir el bombası
dönüyordu filan. Bir el bombası da beni geçmişti, ben onu fark etmemiştim öyle. Üst katta
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bilardo salonu var, bilardo toplan düşüyor, fark etmedim. Ben sadece ilk bombayı gördüm,
bomba attılar diye kendimi hemen kalktım dışan attım. Merdivenlerin zaten başında yaklaşık
2-3 metre önümde bir kaçan, patlamalardan kaçan birini gördüm. Zaten seslenmeyle birlikte
bomba patladı. İşte kahverengi montluydu, sarışındı. Aramızda 3-4 metrelik bir mesafe vardı
ve kovaladım, pasajdan sağa doğru kaçtı işte çarşıya falan. Ben de gelen esnafa patlama sesi
diye, pasaja gelenler oldu esnaflardan. Ben de seslendim işte bunu kaçırmayın, işte
kahverengi montlu, bombayı atan bu yakalayın diye. Yani, yaklaşık bir 30-40 metreden
fazladır, S0 metreye yakın da kovaladım. Daha sonra işte ben onu koşan esnaflara gösterince,
esnaflar tekrar onu kovalamaya doğru gitti ve ben de içerideki arkadaşları almaya döndüm;
ama, pasajın çıkışında karşılaştığım ilk insana içeride yaralı insan üç kişiydi filan diye
söyledim. İçeri girdiğimde, zaten kapıya girdiğimde Metin Korkmaz'in sesi geliyordu, işte
beni kurtarın, yaralıyım biçiminde. Daha sonra iki arkadaşla beraber dışarı çıkardık,
hastaneye kaldırdılar." dediği,

Dükkânın iki bölüm olduğunu, arkaya perdeyle geçildiğini,
Olay sırasında dükkân kapısının acık olduğunu,
Dükkân kapısı açık olduğu halde camın niçin kırıldığı sorusuna, "İki tane atılmış,

mutlaka koşmuştur ya da işte panik heyecandan..." cama atılmış olabileceğini,
Olay sırasında neden ayakta olduğu, cam kırılmasına istinaden mi yerinden kalkıp

hemen kapıya yöneldiği sorusuna, dışarıda arkadaşım yemeğe çağırmak için zaten ayakta
olduğunu, paravanın arkasında olduğunu, tam elini perdeye atarken cam sesi geldiğini, özel
olarak cam sesiyle değil ayağa kalkmadığını ama, tabiî perde açılıp cam kırılınca biraz daha
hızlandığım,

O camın önüne düşen bombayı gördüğünü, öbürünü görmediğini, fark etmediğini,
Zaten merdivenin başındayken, kapının hemen önündeki basamaktayken bombanın

patladığım, hemen duvarın kenara döndüğünü, herhangi bir yara filan almadığını, o esnada o
kahverengi montlu şahsın, merdiven basamaklarım henüz inmemiş olduğunu, onu dükkanın
önündeki yaklaşık 3,4 metrelik düz bir mesafede bomba patlamadan kaçarken gördüğünü,

Bomba patladıktan sonra pasajdan, esnaftan çıkan olup olmadığı, bu adam oradan
pasajın basma kadar koşarken şunu tutun diye bağırıp bağumadığı sorusuna, pasajda zaten ilk
dükkânların açık, diğer ikisinin kapalı olduğunu, zaten birinin içeride yemek yaptığını,
berberin kapalı, iddaa bayisinin zaten kapalı olduğunu, pasajın dışına çıktığında diğer esnafın
pasaja doğru zaten koşuyor olduklarım, kendisinin onlara kaçanı göstererek bu adam
bombayı attı, bunu^ kaçırmayın diye seslendiğini, orada Zeydan Özel ve birkaç kişi daha
olduğunu, Zeydan Özel'e bu kahverengi montluyu kaçırmayın dediğini, bombayı atanın bu
olduğunu söylediğini, diğer insanların da olduğunu ama isim olarak hatırlamadığını, tekrar
içeri girdiğini yaralının çıkarılarak hastaneye getirildiğini, kendisinin de oradan tekrar beyaz
aracın yanına döndüğünü,

Bomba patladığında öğlen yemek saati olduğunu, yaklaşık 11.30-12.00 arası
olduğunu, ama tam saat olarak bilmediğini,

Patlama öncesi Metin ve Mehmet Zahir Korkmaz'ın öteki bölümde yemek
yaptıklarını, o anda kendisinin onların yanında ayakta olduğunu

İki bombanın atılması ve patlama süreleri konusunda Metin Korkmaz ile kendi
ifadeleri arasında biraz çelişki olduğu, onun yemekle meşgul olduğu halde tam net bir şekilde
bombanın önce kapıdan, ondan sonra camdan atıldığı şeklinde ifade verdiğini, kendisinin
meşgul olmadığı ve aynı yerde oldukları halde nasıl atıldığım bilemiyor olması sorusuna,
"Ben ona nasıl, ne, şu olarak demiyorum. Ben nasıl gördüysem, nasıl yaşadıysam ben onu
anlatıyorum. Yani, şimdi ben olaydan sonraki fotoğrafları bir araya getirip bir şey oluşturmak
değil, ben o olay anını anlatıyorum. Yemek, ikisi yemek yapıyor, Mehmet Zahir Korkmaz ile
Metin Korkmaz ikisi yemek yapıyorlar. Ben ilk bölümde başta gazete okuyordum. Onlar
uğraşırken ben pasajda dolaşıyordum, dışarı çıkıp geliyordum, içeri de geliyordum, fakat,
beni yemeğe çağırdılar, yemek hazır dediler. Ben de yemek için gittim içeri. O zaman da
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Metin Korkmaz da ekmek almışlardı beni çağırdılar, yemeğin daha pişmediğini, biraz daha
pissin diye ısrar ettim. Tekrar yemek... Cam kınlmasaydı ben yine dışan çıkacaktım, yani,
arkadaşı yemeğe çağırmak için ben ayaktaydım yani. Ben dışarıya çıkmaya geliyordum ki,
hatta bir iki adım attım, elimi perdeye attım cam sesi geldi yani. Ben o anda kim camın
kırdığını, kendi camımın kırıldığım değil. Yani, perdeyi açtım bir baktım cam sesi geldi. Ben
başka birinin camının kırıldığını düşündüm." cevabını verdiği,

Dükkanın ön kapısı açık olduğu halde neden birinin kapıdan diğerinin camdan atılmış
olabileceği sorusu üzerine bunu, "Adam alıyor eline bombasını cebine koymuş, pimini
çekmiş, gelmiş o hızla birini savurmuştur, bunu da savururken en yakın kapının yanındaki
cama değmiştir yani." şeklinde yorumladığını,

Cam kırıldığında bomba atıldığının farkına vardığını, o anda önündeki bombanın
yerde döndüğünü, yuvarlandığım gördüğünü,

Metin Korkmazdın kapıdan atılan bombanın önce patladığını söylediği hatırlatılarak,
hangisinin önce patladığı sorulduğunda, Metin Korkmaz'ın içeride olduğunu, kendini yere
atmış görmüş olduğunu, yarımdaki yakın bombayı da görmüş olduğunu, ancak kendisinin
hangi bombanın önce patladığını bilmediğini, kendisinin tek bir bombanın atıldığını fark
ettiğini, ikinci bombayı fark etmediğini, yani patlayan mı ilktir ya da camdaki mi ilktir bunu
bilmeyeceğini,

Bombayı attığı iddia edilen kişiyi daha önce görmediğini, tanımadığını, ancak daha
bomba patlamadan 3 metre önünde kaçarken gördüğünü, orta boylu kahverengi montlu,
saçları arkaya doğru tarayan, sarışın, kumrala çalan saçları olan biri olduğunu,

Arabanın yanma döndüğünde o zaman yanında 10-15 kişi falan olduğunu, aradığı
insanı arabanın arka koltuğunda oturmuş olarak gördüğünü, aracın yanında da daha sonra
kimliği açıklanan Ali Kaya'nın olduğunu, Ali Kaya'nın arabada oturmadığını, dışarıda
arabanın solunda bekliyor olduğunu, arka bölümde de işte top sakallı, zayıf, uzun boylu, daha
sonra ismi açıklanan Özcan Üdeniz'in olduğunu,

Gelen insanların Ali Kaya'ya değil, içerideki insana doğru tepkilendiğini, işte
kimliğini göster kimsin diye, hatta kendisinin de sorduğunu, Ali Kaya'nın "Bizim
görevlimizdir, işte uzman çavuştur, yanlış yapıyorsun ben emniyettenim dediğini" ama
bizden önceki insanlara da ilk önce ben TED AŞ memuruyum demiş olduğunu,

Kendisinin arabanın yanında olduğu sırada Ali Kaya'nın hep ayakta olduğunu, ama
kendisinden önce ulaşan 10,15, 20 kişi falan olduğunu, onların sonra Ali Kaya ile Veysel
Ateş'in ikisinin de arka koltuğa oturduğunu söylediklerini,

Şahsın koşarken nasıl telefonla arama yaptığının sorulması üzerine, kendisinden
sonraki, kendisi pasaja döndükten sonraki esnafların bunu görmüş olduklarım,

Telefonlarının jandarma tararından dinlemeye alındığını ve Sabri kod isimli birisiyle
görüştüğünü, kendisine Almanya'dan ya da yurtdışından bir paketin geleceğini, bu paket
meselesinin ne olduğu, Sabri (K)'nin kim olduğu, onunla ne görüştükleri sorulduğunda, Sabri
(K)'yi tanımadığını, kendisinin de basından öğrendiğini, bunların gerçeği yansıtmadığını,
böyle bir görüşme olsa bile, paket olsa bile bir insanı öldürme gibi bir şeyin olmaması lazım
geldiğini, kendisinin öyle bir görüşmesinin olmadığını, o konuda mahkemelere gerekli
ifadeleri verdiğini,

Ali Kısıkyol'la telefon görüşmesi yapmadığını, bu konuda kayıtlar olduğunun
hatırlatılması üzerine, kayıtların olabileceğini, çok farklı düzmece bir sürü şey de olduğunu,
bunların düzmece olduğunu, telefonların kendisine ait olduğunu ve bunu izah ettiğini,
Demokratik Toplum Partisinin bir delegesi, üyesi olduğunu, toplantılara gittiği zaman
genelde kitapevinin açık olduğunu, Pasajda olan arkadaşların, farklı insanların baktığını,
kendisinin telefonu her zaman çekmeceye bıraktığını, eğer telefon görüşmelerinde bir suç
unsuru varsa mahkemenin kendisini yargılayıp ceza vereceğini, ama bu Ali Kaya'nın veya
Veysel Ateş'in kendisini bombalayacak anlamına gelmemesi gerektiğim,

Paket konusunun da açık olduğunu, teknik dinlemeden bahsedildiğini, bu gelen
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paketin, İran'dan, Irak'tan gelmediğini, PTT'nin denetiminde gelen bir paket olduğunu gelen
paketin içinde ne olduğunun da belli olduğu, kendisiyle görüşmeleri olmadığını, kendi
aralarında bir telefon görüşmesinin de olduğunu gazetelerden okuduğunu, MP3 player, işte
Parker bir kalemin gönderildiği, değerinin bu kadar olduğunun kendi aralarındaki
görüşmelerinde olduğu,

Bu olay öncesinde, gerek askeriyeden gerekse emniyetten gelip herhangi bir şekilde
yahu sen şu işleri yapıyorsun gibi bir görüşmede bulundular mı? Sorusuna bu konuda hiç
kimseyle görüşmediğini, hiç kimsenin bu konuda ne çağırdığını ne de uyardığını,

15 yıl cezaevinde yattığını, Devlet nezdinde ya da askeriye nezdinde potansiyel
olarak bir suçlu olarak görüldüğünü, tüm basın açıklamalarında fotoğrafının çekildiğini,
izlendiğini, takip edildiğini, böyle küçük bir yerde değişik bir faaliyet içerisine girmesinin
mümkün olmadığını bildiğini,

Sabri (K) adlı birini, tanımadığını, bilmediğini,
Sabri (K) adlı kişinin babasının memleketten gelmiş olduğu, onu kendisinin

görüştürmüş olduğu şeklinde bir görüştürme olayının başından geçip geçmediği sorusuna,
böyle bir şeyin başından geçmediğini, babasının zaten görüşmek isterse görüşme yollan
olduğunu, devamla "İşte bazı şeylere göre Almanya'da kalıyor, Almanya'dan uçakla çeker
gider yani. Görüşme o açıdan çok önemli bir sorun, yani görüşemez gibi bir kaide yok. Hele
bir talip olsaydı gelseydi, babası dese ben oğlumu göreceğim. Benim o konuda bir kaybım
olmaz.", biçimde cevap verdiği,

Kendisinin Eskişehir Cezaevinde yattığı sırada ailesi Kürt olduğundan dolayı
otellerde yer verilmediğini, yani oğlu dağlarda diye 87-88'lerde ailelerine otellerde yer
verilmediğini; yani, kendileri içeride diye ziyarete gelen ailelerinin görüştürülmediğini,
kendisinin bununla karşılaştığını, bu sıkıntıları bilen bir insan olduğunu,

Dağda kimsesinin olmadığım,
Cezaevinden çıktıktan sonra herhangi bir ceza almadığım, daha önce cezaevinde

birlikte bulunduğu birinin, göndermiş olduğu bir mektup nedeniyle bir soruşturma
geçirdiğini, o mektubu okumadığım, alındığını, kendisine de okutulmadığını,"

31- Komisyonumuzca 30.03.2006 tarihinde Şemdinli İlçesinde bilgisine
başvurulan Zevdan ÖZEL:

"Pasajın 30 metre yanında Ender Giyim Mağazasının sahibi olduğunu, işyerinin pasaja
girip çıkanı görebilecek konumda bir yer olduğunu, olay olmadan önce dükkânın yanında
ayakta durduğunu, bir arabanın park ettiğini gördüğünü, telaşlı şekilde üç kişinin arabamn
içinde olduğunu, sürekli Özipek Pasajının kapısını seyretmelerine anlam veremediğini,
amcaoğlumm, "bombacı olmasınlar her gün bomba patlıyor" dediğini, Veysel Ateş'i pasaja
girerken de bomba aüp çıkarken de gördüğünü, iki ses duyduğunu, iki patlamanın üst üste
olduğunu, arabamn plakasının 30 AK 933 olduğunu, arkadaki adamın arabadan çıktığını,
inen şahsın san kahverengi montlu, kısa boylu olduğunu ve şahsın direkt olarak Özipek
Pasajına doğru yürüdüğünü, bu şahıstan şüphelendiğini, bunların yanına gittiğini, top sakallı
kişinin şoför pozisyonunda bulunduğunu, sağdaki adamın kendisine bakarken hemen arabayı
çalıştırdığını, jandarmaya doğru yürüdüğünü, aradan 11-12 dakika sürmeden arabamn
döndüğünü AK Parti binasının yan tarafına park ettiğini, 12 dakika sürmeden dükkâna
girdiğinde bir bomba sesi geldiğini, patlamanın saat 11.00-11.45 civarında namaz çıkışı
gerçekleştiğini, arabanın pasajın girişinin karşısında çaprazda olduğunu, hemen kendini dışan
attığını, halkın pasaja doğru yürüdüğünü gördüğünü, halktan kastın esnaflar olduğunu, san
montlu kahverengi adamın pasajdan dışan doğru yürüdüğünü, cep telefonundan arkadaşım
arayarak nerde olduğunu sorduğunu, arabadaki şahsın da o an telefonla konuştuğunu, Seferi
Yılmaz'ın bombayı patlatan bu dediğini, adamın direkt koşup arabamn içine girdiğini, hemen
arabaya sarıldıklarını, Ali Kaya'mn suçu inkar ettiğini, sakallı şahsın da orada arabanın yan
tarafında durduğunu, Ali Kaya adlı şahsın bagajı açtığını, hemen elini silahına attığım,
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bagajda el bombası, kaleşnikof, harita ve kroki olduğunu, Özcan İldeniz'in o sırada olay
yerinden ayrıldığını gördüğünü ve bu adamı da yakalayın, bunlar üç kişidir dediğini, o esnada
milletin arabaya vurmaya başladığını, Ali Kaya'nın emniyet görevlisi olduğunu söylediğini,
bombayı atan şahsın bir metre yakınından geçtiğini, daha sonra askerin geldiğini havaya ateş
ettiğini, özel tim, polis, emniyet amiri ve kaymakamında geldiğini, emniyet amirinin arabanın
üzerine çıkarak millete seslendiğini, mühimmatın arabanın içinde kaldığını, arabayı halkın
koruma altına aldığım, arkadaşların bagajın üzerine oturduğunu ve savcı beyin
beklendiğini,CHP Milletvekili Esat Canan'ın geldiğini, halkın yürüyüş yapmaya başladığını,
belediye başkanı ve kaymakamın halkı sakinleştirmeye çalıştığını, akşamüzeri artık savcı
beyin, avukatların, Esat Canan ve polislerin keşif için geldiğini, bir silah sesi duyduğunu, 4-5
kişinin vurulduğunu, olayın arabanın 20 metre ilerisinde olduğunu, bankanın önüne bir
arabanın gelerek milleti taradığını, savcı beyin keşfi iptal ederek ayrıldığını, gece yansı
tekrar savcı beyin gelerek keşfini yaptığını ve arabayı emniyet binasının önüne götürdüğünü,"

32- Komisyonumuzca 27.03.2006 tarihinde Bitlis'te bilgisine başvurulan Veysel
ATEŞ;

"Hakkâri Çukurca Kurudere Köyü nüfusuna kayıtlı, 27.03.1972 doğumlu olduğunu,
1988 tarihinde Kurudere Köyü civarlarında çobanlık yaparken bir grup terör örgütü
mensubunun sözde grup sorumlusu San Baran önderliğinde kendisini ve Nuri Kılıç'ı
kaçırdıklanm, şuura yakın olduklan için yol göstermelerini istediklerini, sının geçtikten sonra
dönmek istemelerine rağmen izin verilmediğini ve terör örgütü elemanı olduklannı, çeşitli
yerlerde siyasî eğitim gördüklerini bu kapsamda İran'ın Urumiye Şehrinde 1988 kışı
eğitimini aldıklarını, bahar aylarında tekrar Hakkâri Çukurca bölgesine geldiklerini ve
faaliyette bulunduklanm,

Genel faaliyet alanının Şemdinli, Çukurca, Yüksekova ve de Beytüşşebap'ın bir kısmı,
olduğunu, bu faaliyeti yaparken de çeşitli eylemlere katıldıklarını, 1990'da mayın patlaması
sonrası yaralandığını, tedavi için Suriye'ye gönderildiğini, Suriye'de 45 gün askerî devlet
hastanesinde tedavi gördüğünü, sonra Bekaa'ya götürüldüğünü yaklaşık 6 ay Bekaa'da
kaldıktan sonra 1991 Nevruz'dan sonra tekrar Hakkâri Çukurca bölgesine getirildiğini,
Şam'da, Lübnan'da, Bekaa Vadisinde gördüğü ortamdan sonra PKK terör örgütünden
aynlmaya karar verdiğini, dört kişi birlikte kaçıp Kuzey Irak'a Donuk Kentine yerleştiklerini,
burada sol ayağından yaralandığını, Pinyanişi Aşireti ve ona yakınlığı olan aşiretler
yardımıyla kendilerini savunabildiklerini, kardeşleri Faruk ve Cafer Ateş'ih bölücü örgüt
tarafından vurulduğunu, 1997 de ağabeyi Zeki Ateş'in vasıtasıyla Hakkâri İl Jandarmada
görevli Kadir Yüzbaşı ve Kemal Başçavuş ile telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmelerin
ardından Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğunu, ardından Şırnak
Savcılığına çıkarıldığını, sorgudan sonra Diyarbakır Cezaevine gönderildiğini, bölgeyi bildiği
için DGM savcısının izniyle, Hakkâri'ye getirildiğini, 4-5 sığınak, depo, silah, uçaksavar,
roket bulunmasına yardımcı olduğunu, Kuzey Irak' ta 1997 operasyonuna katıldığını, 45 gün
ya da iki aya yakın bir süre faaliyette bulunduğunu, Yüksekova'nın dağlık kesiminde
çatışmaya girdiklerini, Yüksekova'da Efercin Köyünde üç teröristi ölü, bir teröristi de sağ
yakaladıklannı, cezaevinden operasyon için İki sefer çıktığını, ortalama iki ay dışarıda
kaldığını, dosyası Van DGM'ye geldiği için Diyarbakır'dan Van Erciş Cezaevine
nakledildiğini, PKK terör örgütünden ayrılan yaklaşık 60-70 tane itirafçınında bu cezaevinde
bulunduğunu, 1999'da çıkan pişmanlık yasasından yararlandığını ve 4,5 yıl cezaevinde
yattıktan sonra çıktığım, askerliğini Mardin Dargeçit'te yaptıktan sonra Hakkâri Merkezine
yerleştiğini, kendisiyle kaçan bayan arkadaşı Zeliha Ateş ile evlendiğini, pişmanlık
yasasından yararlanan mensuplar için İçişleri Bakanlığınca iş imkanı sağlandığım, yaptığı
faaliyetlerle ilgili resmi belgeleri de ekleyerek kendisinin de bu imkandan faydalanması için
müracat ettiğini, iş imkanının bulunmadığı belirtilerek kendisine 500 milyon T.L. nakdi
yardımda bulunulduğunu, aynı konuda başvuru yapan eşinin devlet memuru olarak işe
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başladığmı, örgütte faaliyette bulunduğu dönemde Şemdinli de bulunduğunu, Şemdinli
Belediye Başkanı Hurşit Tekin'in kendisini iyi tanıdığını, pek çok kez onun evine gittiğini,
mezkur şahsın abisinin Adnan kod adı altında örgüt militanı olduğunu, Şemdinli halkının
hepsi olmasa da özellikle örgütün, HADEP, DEHAP ve şu anki Toplum Hareketin
yöneticilerinin çoğunlukla kendisini tanıdığını,

2000 yılında İçişleri Bakanlığına İşe yerleşmek için yaptığı başvuru formunda adres
ve telefonu bulunduğundan Hakkari Emniyet Müdürlüğünden Süleyman Komiser tarafindan
kendisi ile irtibat kurulduğunu, bir milisin takip edilmesinin istendiğini, Gece 24.00
sıralarında milisin eve geldiğini, durumu emniyete haber verdiğini, gelirken mahalleye yalan
araçları getirmemelerini, bir de kalabalık gelmemelerini söylediğini, belirlediği noktaya
giderek durduğunu, saatin 01'e gelmesine rağmen kimsenin gelmediğini, üç tane silahlı
polisin yanma gelerek adamın kaçtığını söylediklerini, bu olayın ardından komiserle ilişkisini
kestiğim, dilekçe ile tekrar müracau üzerine 2004 yılında İçişleri Bakanlığından 1 milyar
liralık nakdi ödeme yapıldığım, Emniyetten istihbarat karşılığında menfaat temin etmediğini
yalnızca İçişleri Bakanlığına müracaatı sonrası aldığı meblağın bulunduğunu ancak erzak ve
kömür yardımı yapıldığını, geçimini temin etme hususunda eşinin memur olduğunu
kendisinin de inşaatlarda çalıştığım,

Emniyetle ilişkileri zayıflayınca bir arkadaşı vasıtasıyla askeriyeyle ilişki kurduğunu,
jandarma istihbaratda haber elemanı olarak çalışmaya başladığım, Ali Başçavuşla haber
elemanı olarak direkt bağlantıda olduğunu, daha önce Ercan Başçavuşla çalışbğını,Ercan
Başçavuşun görevden ayrılırken Ali Kaya ile kendisini tanıştırdığını, 2005 yılında ilk olarak
Hakkâri Çukurca Cevizli Köyünde Faruk Yarbay'ın yönetimindeki operasyona bölgeyi
tanıdığı için Ali Başçavuşun tavsiyesiyle dahil edildiğini, istihbarı bilgileri genellikle Ali
Başçavuşla paylaştığını, Ali Kayayla ilişkisinin kesinlikle 1997 Kuzey Irak operasyonuna
dayanmadığım,

6 Kasım 2005 günü akşam üstü Ali Başçavuş'un kendisini aradığını, sabah alaya
gelmesini söylediğini, gittiğinde Şemdinli'ye gidileceğini ifade ettiğini, Seferi Yılmaz'la
ilgili konuştuğunu, mezkur şahsı tanımadığını, PKK elemanı olarak bildiğini halende bu
şahsın bölücü örgüt için çalıştığından emin olduğunu, bu hususun telefon dinlemelerinin de
teyit ettiğini, sabah saat 7.45'de evden çıktığım, komutanlarıyla beraber üç tane Kaleşinkof,
iki tane yedek şarjörü araca koyduklarını, kendisi için araca konan 3.silahı silahın asıl
sahibinin Uzman Çavuş olduğunu, göreve giderken kendisinin bu silahı kullandığını,
Şemdinli gibi tehlikeli bölgelere giderken silah, yelek, askeri elbise ve bot aldığını taşımaktan
da onur duyduğunu, Özcan Başçavuş'un Şemdinli istihbarat sorumlusu olduğunu, onun
çantasında krokilerin bulunmasının doğal olduğunu, bahsedilen krokileri görmediğini, buna
hakkının da olmadığını, Özcan Başçavuşla ilişkisinin normal bir selam alıp verme şeklinde
olduğunu, bölgeye gidişle Seferi Yılmaz'a gelen bir paketi araştırmayı amaçladıklarım, gidip
çevreyi, evini, dükkânı gözetlediklerini, aynı gün de Hakkari'ye geri döndüklerini, ayın
7'sinde gidiş amaçlarının paketin geleceği dükkanı keşif olduğunu,

8 Kasım akşamı Ali Başçavuş'un arayarak Şemdinli'ye gideceklerini, savcılığa
teslim edilecek evraklar bulunduğunu söylediğini, araziyi çok iyi bildiği ve Seferi Yılmazla
irtibatlı Velad ve Sabri kod adlı kişileri tanıdığı için kendisinin de bölgeye götürüldüğünü, bu
kişilerin aralarındaki bağlantılarını telefonla sağladıklarım, Agit ile Velad'ın olay günü
Şemdinli'de olduklarım, 9 Kasım günü ilçeye ulaştıklarında Cumhuriyet Caddesinde ki
kavşaktan dönerek AK Parti binasının önünde park ettiklerim, aracın çalışır durumda
olduğunu, ne yapacaklarını konuştuklarım, Özcan Başçavuşun haber elemanları ve tanıdığı
itirafçılarla görüşmeyi düşündüğünü, halen araçtayken bombanın patladığım, Ali Kayanın
araçtan çıkarak 10-15 metre yukan doğru çıktığını, o esnada herkesin kendilerine doğru
yürümeye başladığını, araçla dükkan arası tahmini 150 metre mesafe bulunduğunu, araçtan
inerek ne olduğunu sorduğunu, kendisine şerefsiz itirafçı dendiğini aynen karşılık vermesi
üzerine demir çubukla bağırsağına vurulduğunu, Ali Başçavuş'un sinirlenerek kendisine
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arabaya binmesini söylediğini, itişmelerin olduğunu, bomba patladığı an yukarıda bulunan
bölükte patladığım zannettiğini, aracın üzerine yüzlerce insanın geldiğini, tartışmanın
kargaşaya dönüşmesini müteakip Ali Başçavuşa yardım ettiğini, araca tekrar binerken Özcan
Başçavuş'un içinde olmadığım fark ettiğini, montunu çekerek kafasının üzerine eğildiğini,
araçta bomba bulunup bulunmadığı hususunu bilmediğini, Seferi Yılmaz'ı öldürmek istese
kaçakçılık yaptığı söylenen şahsı dağlık bölgede silahla kimsenin ruhu duymadan rahatça
öldürebileceğini,

Seferi Yılmaz'ın dükkanını bildiğini, dükkanın iki bölümden oluştuğunu, pasajın
sağında en son dükkân olduğunu, kişisel kanaatinin patlamanın nedeninin ölen Mehmet
Korkmaz'ın daha önceki 1 Kasım patlaması nedeniyle sorguya alınması olabileceğini, orada
ölen şahsın gidip Seferi Yılmaz'la tartıştığını düşündüğünü, olayda onların elinde ya bir
sürtüşme ya da oynama sonucu bombanın patlamış olabileceğini, iddianamede el
bombalarının MKE yapımı değil Alman malı olduğunu, aracın 6 saat boyunca PKK'nın
gözetimi altında kaldığını, örgüt yanlılarınca bu surede her türlü komplonun yapılabileceğini,
on yedi olayın iki tanesinin PKK tarafından üstlenildiğini, arda kalan olayların ise Ali
Kaya'ya ihale edilmesinin yanlış olduğunu,

Örgütün 2005 yılında eylem yapın, halka zararı olursa biz üstlenmeyeceğiz, halka
zarar olmazsa biz üstleniriz denildiğini, örgütün bu taktiğine bir örnek vermek gerekirse,
örgütte olduğu dönemde İkiyaka köyüne Hogir kod adlı San Hüseyin'in geldiğini, gece
gündüz İkiyaka Köyünün içerisinde bulunduklarını, kendilerine köy tarafından müthiş yardım
yapıldığım, aylık maaşlarının dahi verildiğini, tedavilerinin yapıldığını, daha sonra gelen
kuvvetle 200 kişiden fazla olan bir topluluğun oluştuğunu, San Hüseyine sen 12 kişi al İran'a
git denildiğini, İkiyaka Köyünün Dey mahallesinde devlete sadık olan korucuların
bulunduğunu, Hüseyin'i görünce üstüne geldiklerini ve çatışma çıktığım, San Hüseyin'in
adamlarını Saddam'ın askerleri tarafından yakalandığını, bunun üzerine eylem karan
alındığını, bu karara karşı çıktığım ancak köyün 200 kişi tarafından basıldığını çocuk, kadın
demeden 27 kişinin katledildiğini, aynca köyün yağma edildiğini, bu olayında halka zarar
verdiği için örgütçe üstlenilmediğini,

Osman Öcalan'ın Roj Tv'de Adana'da bir çocuk panzere taşlar atarken 'yıllardır
hasret çektiğim Filistin görüntülerini Adana'da gördüm' dediğini, PKK terör örgütünün
provokasyonunun bu zeminleri hazırladığını, Abdullah ÖCALAN' İkiyaka Köyü eylemi
sorulduğunda kontrgerillalann yaptığını söylediğini, örgütün yöntem değiştirdiğim, artık
ayaklanma zemini oluşması için bir iki ya da üç kişilik kaybı seve seve göz önüne aldığım,

İki astsubay göreve giderken onlara resmî görev yazısı çıktığını, haber elemanı
olduğundan kendisi için çıkmadığını, astsubayların beraber çıktıklannı üstlerine haber verip
vermediğini bilmediğini, Hakkari de haber elemanı olarak çalıştığım bu sebeple açık
vermemek için çaba sarf ettiğini, DEHAP'lı yöneticilerin her şeye rağmen gelip gidişlerini
bildiklerini, bir ay önce de Van'a bir arkadaşla gezmeye geldiği esnada telefonunun çaldığını
ve ölümle tehdit edildiğini, hemen Ali Başçavuşu aradığını onunda arayan kişiyi tespitin
mümkün olamayacağım söylediğini,

Emniyete götürürlerken özel harekat tarafından hırpalandığını, yere yatınldığmı,
Hakkâri'deki bir polisin kendisim tanıdığım, devlet yanlısı olduğunun söylenmesi sonucunda
hırpalamaya son verildiğini, Ankara'dan gelen heyetin başkanı olan emniyet bürokratının
olay mahallinde kalan arkadaşı olup olmadığını sorduğunu, tanımadığı birisinin arkadaşını
araması gerektiğini söylediğini, Ali Başçavuşla ilk önce telefonla onun konuştuğunu sonra da
kendisine verdiğini bu konuşmanın saat 11.29 da gerçekleştiğini, Ankara'dan gelen heyet
başkanının Ali Kaya ile konuştuğunu ancak ne konuştuğunu duymadığını çünkü o kişinin
konuşurken kenara çekildiğim,

Yüksekova da aynı ekiple istihbarat çalışması yapmadığım, 9 Kasanda ilçeye
götürülüş amacının Sabri ile Velad'ı tanıması ve paketi suçüstü yakalamak olduğunu,
iddianamenin de Velad ve Agit'in olay günü Şemdinli de olduğunu belgelediğini, jandarma
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ile emniyet arası çıkan yetki probleminin ortalığı karıştırdığını, konu hakkında kendisinin bir
bilgisinin olmadığını, Hakkâri'de görüştüğü elemanların bu işi bırakması gerektiğini
söylediklerini ancak böyle bir şeyi kabul etmediğini, sonuna kadar devletine sadık kalacağını,
şu ana kadar hiçbir kimseyle görüşmesine izin verilmediğini böyle bir durumla terör suçundan
yargılanırken bile karşılaşmadığını,

PKK kadrolarının yüzde 90'ının Cemil Bayık'a bağlılığı bulunduğunu, Bekaa'da
roket, 57 milimetre toplar, havan topu, gibi çeşitli silahların kullanımını öğrendiğini, Hakkari
ilinin kurt milliyetçiliği için birinci derecede önem taşıdığını, halkının bu konuda oldukça
duyarlı olduğunu,Komisyoncâ Yüksekova Şemdinli ve Hakkari de dinlenecek kişilerin DTP
ile bağlarının bulunduğunu bildiğini, kendilerine yanlı bilgi vereceklerini, bu hususun
araştırılarak dinlemelerin yapılmasında fayda olacağım, Şemdinli de Seferi Yılmaz'ı herkesin
tanıdığım çünkü bu şahsın cezaevinde 14-15 yıl yattığını bir de PKK'dan hiç vazgeçmediğini,
çıktıktan sonra DEHAP'ın, DTP'nin kurucu üyeliğini yaptığım, Emniyette ifade alınması
esnasında panik havasının olduğunu sanki Jandarma'nın gelerek kendisini alacağı şeklinde bir
endişenin var olduğunu hissettiğini, dört gün boyunca elleri bağlı masada beklediğini, avukat
geldiği söylendiğinde bölgeden gelen bir avukat sanarak istemediğini, oysa avukatı Ali
Kaya'nın gönderdiğini sonradan öğrendiğini,"

33- Komisyonumuzca 27.03.2006 tarihinde Van İPinde bilgisine başvurulan
Özcan İLDENİZ:

" 1990 yılında Karabük'te eğitim taburunda göreve başladığım, 1991-1992 yılında
Çarıkın Korgun Üçe Jandarma Komutanlığında, 1992-1995 arası İğdır İl Jandarma
Komutanlığında, 1995-1997 yıllarında Hatay Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında, 1997-
2001 yılında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında, 2001-2004 yıllarında Aydın İl
Jandarma Komutanlığında ve 16.07.2004 tarihinden itibaren de Hakkari İl Jandarma
Komutanlığında görev yaptığım, 16 yıllık hizmetinin 9 yılının şarkta geçtiğini, görevinin
istihbarat tim komutanlığı olduğunu, fakat bölgenin terör bölgesi olması sebebiyle aynı
zamanda Şemdinli'nin istihbarat sorumluluğunu ekip arkadaşlarıyla beraber üstlendiğini,
Veysel Ateş'in Ali Başçavuşun elemanı olduğunu, Ali Kaya ile görüşmeleri esnasında şahsı
gördüğünü, bir merhabalığının bulunduğunu, Hakkâri merkezde oturduğunu bildiğini, aslen
Çukurcalı olduğunu, teferruatlı bilgisinin bulunmadığım, Hakkâri'de göreve başladıktan sonra
Şemdinli sorumlusu olmasını müteakiben yaklaşık olarak 16-17 defa Şemdinli'ye gittiğini,
görevlere yalnız gidilmediğini, aracın alabileceği şekilde iki, üç veya dört kişi olabildiğini, bu
ekipte haber elemanlarının olmadığını, haber elemanlarının genellikle Şemdinli ilçe merkezi
ve köylerinde oturduğunu, Şemdinli ilçesindeki haber elemanlarını orada kullandığını, her
göreve çıkışında yanına iki üç tane rütbeli arkadaşım dahil ettiğini, 2005 yılının yaz aylarına
doğru bölgede patlama olaylarının meydana gelmesiyle ağustos ayından itibaren Şemdinli
bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalarım artırdığını,

Sınırın Türkiye ve Kuzey Irak bölgesinde hem örgütsel faaliyet hem de kaçakçılıktan
sorumlu olan ve gümrük adı altında kaçakçılardan vergi alan Sabri kod adlı Ali Kısıkyol'un
Şemdinli bölgesinde olan patlamalarla ilgisi olduğuna dair istihbarat topladıklarını, takip
ederken resmî olarak Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinden teknik takip izleme karan aldıklarını,
teknik olarak takibe başladıktan sonra Şemdinli bölgesindeki asıl faaliyetlerin meydana
çıkmaya başladığını, bu süre zarfında da Sabri kod Ali Kısıkyol'un özellikle Şemdinli
merkezinde Seferi Yılmaz ile ilişki içerisinde olduğunu, Seferi Yılmaz'ın sık sık onun yanma
gittiğini, onunla telefon irtibatının bulunduğunu, ona milisler vasıtasıyla haber gönderdiğim,
özellikle kendisinin bizzat gidip Kuzey Irak Derecik bölgesinde, Şemdinli sınır bölgesinde
bizzat kendisinin görüştüğünü tespit ettiğini,

Seferi Yılmaz'ın 4 Ekim tarihinde Maraş'tan gelen Ali Kısıkyol'un babası Hasan
Kısıkyol'u Şemdinli'de karşılayıp, arabayla örgüt mensubunun yanına götürdüğünü, babasıyla
bizzat konuşmasını, buluşmasını sağladığını, şahsın ilk Şemdinli baskınında bizzat olayın
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içerisinde yer aldığını, 1985 yılında mahkum olduğunu, 2000 Mayıs ayı içerisinde
cezaevinden çıktığım, 2002 yılında şahsa örgüt tarafından yazılan bir mektup gönderildiğini,
yakalanarak ifadesinin alındığını, 2004 yılında da Hakkari'de göreve başladıktan sonra
özellikle 2005 yılındaki patlamalardan dolayı Sabri kod Ali Kısıkyol, Seferi Yılmaz ve bunun
gibi bir sürü Şemdinli bölgesinde milisleri ortaya çıkardıklarını, Seferi Yılmaz ile ilgili yoğun
çalışmaya başladıklarını, yapılan teknik takip neticesinde 4 Kasımda Almanya'dan Sabri
Kısıkyol'a ulaştırılmak üzere Seferi Yılmaz'a bir paket geleceği istihbaratına ulaştıklarım,
örgüte Seferi Yılmaz dışında da yardım eden kişilerin bulunduğunu, paket ile ilgili
diyaloglarında talimatlandırma şeklinde olduğunu bunun da aralarındaki sıcak ilişkiyi
kanıtladığını, 4 Kasımdaki paket meselesinde Ali Kısıkyol'a gelecek paket için Seferi
Yılmaz'ın kendi işyerinin adresini verdiğini, onu müteakiben 7 Kasımda Şemdinli'ye görevli
geldiklerini, bazı belgelerini toplayıp istihbari çalışmalarını yaptıklarım, döndükten sonra
aldıkları bir bilgi de Ali Kısıkyol'un Seferi ile bir görüşmesi olduğunu, Sabri kod'un "beni
çok acil kulübeden ara" dediğini, aynı gün döndüklerini ayın 9'uhda tekrar yola çıktıklarını,
sabah görev çizelgelerinde 08.00 yazmasına rağmen 9.00 civan göreve çıktıklarım, Ali
Kaya'nın terör kısım amiri olduğu için üstü olduğunu, 07 ve 09 Kasımda Şemdinli'ye birlikte
gittiklerim Veysel Ateş'i haber elemanı olduğu için Ali Kaya'nın yanma aldığını, Veysel Ateş
ile ilişkisinin merhabalaşma düzeyinde olduğunu,

9 Kasımda yola çıktıklarını, arabalarının Yüksekova'da anza yaptığım, vatandaşların
yardımcı olduğunu, kritik bölge olduğundan silahlarını yanlarına aldıklannı,sivil olarak
gezerken de bu tedbiri aldıklarını, arabanın içerisindeki dokümanların hepsinin kendine ait
oluğunu, Şemdinli ilçesine girmeden önce Kaymakam Çeşmesi mevkiinde halkın bir tepkisi
olmasın diye silahlan bagaja koyduklarını, o sırada çeşmeye gittiğini, Kaymakam Çeşmesinde
mayınlama olayların yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle Ali Başçavuşun Veysel ile bir
görüşmesi olduğunu, görüşmenin çeşme başında olması nedeniyle konuşulanları bilemediğini,
Şemdinli ilçe merkezine girdiklerini ve AKP İlçe Başkanlığı binasının önüne aracı park
ettiklerini, arabanın içerisinde biraz konuştuklarını, tuvalet ihtiyacım gidermek üzere camiye
gitmeyi aynı zamanda da elemanlarıyla görüşmeyi planladığım, bazı konulan onlara danışıp
birkaç tane daha istihbari bilgi elde ettikten sonra Seferi ile ilgili hazırlamış olduğumuz
dosyayı ilçe jandarma komutanlığı aracılığıyla savcılığa göndereceğini, savcılığımızın
talimatına göre emniyet bölgesinde olduğu için emniyetle de irtibata geçip Seferi'ye gelecek
paket olayım kendileriyle paylaşacaklannı, arabadan çıkmaya hazırlanırken bir patlama sesi
geldiğini bunun üzerine Ali Başçavuşun ne oldu diye dışarı çıktığım, arkasından Veysel'in
ardından da kendisinin dışan çıktığını, bir süre arabanın yanında durduğunu, askerî yetişme
tarzı gereği hemen olaya atılmadığını, Ali Başçavuş'un hemen ileri doğru gittiğini, 10 metre
kadar arabadan uzaklaştığım, arkasından Veysel'in gittiğini, dükkânlardan esnafların çıkmaya
başladığını, bazı vatandaşların dükkânları önünde baktığım bazılarının da patlama ilçe
jandarma istikametinden geldiği için o tarafa gittiğini, o sırada yukarıdan 5-6 kişilik bir
grubun geldiğini, Ali Başçavuş'un bu sefer "ne oldu" falan diye sorduğunu, AH Başçavuş'un
yanma yaklaşan şahısların "hem yapıyorsunuz hem de soruyorsunuz şerefsizler" diye bir tabir
kullandığım, o esnada bir münakaşanın olduğunu, Veysel Ateş'in o tarafa gitmesiyle
kalabalığın arttığım, Ali Kaya'nın Veysel Ateş'i arabaya geri gönderdiğini, arabaya binerken
"bu da itirafçı" denilince kalabalığın Veysel Ateşe yöneldiğini, arabaya vurmaya
başladıklarım, Veysel'e saldırdıklarını, bu sırada "bu da onların arkadaşı, bu da onlardan,
bombayı bu attı" diye kendisine yönelindiğini, prensip itibariyle hiçbir elemana önceden
gelişini haber vermediğini, planlarını bir gün önceden yaptığım, mesajlarını bir gün önceden
gerekli komutanlıklara çektiğini, görev bölgesinde hangi elemanı kullanacaksa onlarla irtibata
geçerken kesinlikle telefon kullanmadığını, çünkü gayri ihtiyari yanındaki arkadaştan
bahsedebilinecegini, bilgi verebileceğini, bununda güvenlik açısından sıkıntı
doğurabileceğini, zaten yoğunlaşan patlamalarında mayınlardan kaynaklanmakta olduğunu,
bu açıdan elemanlarına gelişleri söylemediğini, 9 Kasım tarihinde de söylemediğini, 7'sinde
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de ilçeye gittiğini, 1,5 yıldır da Şemdinli'de görevli olduğunu, Şemdinli'ye gidişlerinde yüzde
90 oranda ilçe jandarma komutanlığına gittiğini, Üçe jandarma komutanlığı binasınında zaten
çarşının içerisinde bulunduğunu, bu nedenle ilçede tanınabileceğini, ancak astsubay olduğunu
bilemeyeceklerini çünkü sivil görev yaptığını, ancak deşifre olmuş olabileceğini, bir çok
vatandaşla görüştüğünü, patlamaların ardından araçlarına karşı hareketlenilmesi hususunda
ise yabancı olduklarının ilk bakışta anlaşılmasından kaynaklandığını, Top sakallı olarak
ifade edilmiş olunması hususunda da köse olduğu için sakalı çıktığında top sakal gibi
göründüğünü, ilk olarak kendisinin görülmesi sebebiyle bu şekilde ifade edilmiş
olunabileceğini, Seferi Yılmaz'ın olay gününden önce kendisini görüp görmediğini
bilmediğini, bir başkası hakkında istihbarat yaparken kendileri hakkında da istihbarat
yapılmış olunabilineceğini bu sebeple de tanınmış olunma ihtimalinin bulunduğunu, olaylarda
orada bulunmalarının tesadüf olduğunu, benzer bir olayın yakın zamanda Van'da
gerçekleştiğini, bir öğrencinin patlama mahallinden geçerken vefat ettiğini, Seferi Yılmaz'ın
örgüt üyesi Sabri kod ile sıcak teması bulunduğunu, Sabri kodun bir diğer görevinin de
bölgede yapılan kaçakçılıklardan örgüt adına; gümrük adı altında rant sağlamak olduğunu,
100 lira alınıyorsa, belki 50'sini üst düzeye gönderirken 50'sini de Sabri kod'un kendisinin
aldığını, Şemdinli bölgesindeki irtibatımda Seferi Yılmaz'ın sağladığını, aralarında maddi bir
ilişkinin de olmuş olabileceğini,

Veysel Ateş'e gelirken silah verilmediğini silahın tesadüfen arabanın içerisinde
unutulmuş bir silah olduğunu, bahsedilen silahın uzman çavuş arkadaşlarınca benzin alırken
bırakıldığını ve unutulduğunu zaten savcılıktaki ifadelerinde de bu hususun belirtildiğini,
Veysel Ateş'in örgütten ayrıldıktan sonra cezaevinde yatarken cezasının son bölümlerini
Şemdinli Cezaevinde çektiğini, cezaevinde yatarken Şemdinli bölgesinde arkadaş olduğu
örgüt mensubu olup da cezaevinden çıkan arkadaşlarının da Şemdinli'de bulunduğunu bunun
için, Ali Başçavuş'un hem örgüt mensuplarıyla irtibat sağlamak hem de örgütte görev
yaparken görev yerlerinden bir tanesinin de Şemdinli kırsalı olması nedeniyle bütün geçiş
güzergâhlarını bilen Veysel Ateş'i yanlarına almaya karar verdiğini, Arabayı Ali
Başçavuşun kullandığını, yan tarafta kendisinin oturduğunu, Veysel Ateş'in arkada yer
aldığım, uzman çavuşun unuttuğu silah, kendi görev silahı ve Ali Başçavuşun silahının
bulunduğunu, dokümanların bulunduğu siyah çantanın kendisine ait olduğunu, zimmetli el
bombası olmadığını, el bombasının Ali Başçavuşun üzerine zimmetli bulunduğunu ve
alınmasının personelin inisiyatifine kaldığını, bombaların hücum yeleğinin üst ceplerinde
bomba yerlerinde muhafaza edildiğini, hücum yeleğini Kaymakam Çeşmesinde bagaja
koyduğunu, olayı müteakiben darp esnasında ilk görüntüler çekilirken bütün dosyaların
çıkanldığım ancak içinde bombanın gösterilmediğini, savcı beyin saat 16.30 sıralannda keşif
yapmaya gittiğinde bombalan siyah çantanın içerisinde bagajda bulduğunu, halbuki
bombaların Ali Başçavuşun hücum yeleğinin içerisinde olduğunu, çantasında Şemdinli
bölgesinin askerî haritasının fotokopisi, Seferi Yılmaz ile ilgili takibe başladıktan sonra
toplanılan dokümanlar, bölgede geçmişte örgüt mensubu suçundan yakalananlar, cezaevinden
çıkanlar, aranan şahıslar, bir terörist yakalandığında ifade esnasmda sorulacak sorular gibi
dosyalan bulunduğunu, Ali Başçavuş' vereceği CD bulunduğunu, Reşit kod isminde ki
şahsın hücum yeleklerini beyaz un çuvalının içinden çıkarıp dizdiğini, hiçbir askerin silahı
çuvalda muhafaza etmeyeceğini,Kaymakamlık Çeşmesi'nin polis kontrol noktasından önde
olduğunu, polis noktasından resmî görev ifa ettikleri için geçtiklerini, durdurursa resmî araç
görev kartlarını göstererek geçtiklerini, genel bir arama varsa da kimliğini gösterip
selamlaşarak geçtiğini, ajandasının resmi bir evrak niteliği taşımadığım, tutulmasının
zorunluluğu da olmadığını, tayin olurken ajandanın gelecek personele verilebildiğini,
16.07.2004 tarihinde göreve başladıktan itibaren tarih tarih yazdığını, ajandadaki bilgilerin
resmî bir istihbarat belgesi olmadığını, tanıdığı kişilerce taleplerde bulunulduğu için kayda
aldığını, ajandayı tutarken alakalı alakasız her şeyi kaydettiğini, istihbari değeri varsa
değerlendirmeye aldıklarını, Ajanda da geçen 'Hakkı Töre'nin oğlu Selahattin Töre düğünde
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takıyı Barzani adına takıyorum' ifadesiyle ilgili, Şemdinli bölgesinde Gerdi ve Herki aşireti
olarak iki tane büyük aşiret bulunduğunu, Şemdinli halkının çoğunluğunun Barzani ile
akrabalığının bulunduğunu, herhangi bir gümrük kapısı bulunmaması sebebiyle sürekli gidiş
geliş yapıldığım, Herki ve Gerdi aşiretlerinin hepsini örgüt yanlısı diye nitelendirmenin yanlış
olacağını, Barzani örgüt yanlısı olsa da devlet yanlısı olan kişilerinde bulunabileceğini,
"Polis ile ilişkilere dikkat edilecek, maç dahi yapılmayacak..." ifadesiyle ilgili olarak da her
personelin göreve atandığında brifing aldığını, İl jandarma komutanının Hakkâri'de görev
başladıktan sonra yapmış olduğu bir toplantı esnasında sadece Hakkâri ile ilgili değil,
Türkiye'nin herhangi bir yerinde sadece bizim kurumlar için değil, başka kurumlar içerisinde
turnuvalar yapılığım, sahalarda belli kavgalar dövüşler çıkabildiğini dolayısıyla emniyet ile
jandarma arasında bir futbol turnuvası yapılmayacağını,"Halkın üçte ikisi cahil, üçte biri
fırlatma..." lafının kendisine ait olmadığını, il jandarma komutanının toplantıda kullandığını,
üçte ikisi cahil derken, Şemdinli'nin ekonomik yönden çok fakir olan, eğitimi zayıf olan
yönünü vurguladığını, cahil derken bunun ayrıca devlet yanlısı olan kişileri de ifade
edebileceğini, üçte biri fırlatma derken ise devlete karşı olan, örgüt yanlısı kişilerin
anlaşılması gerektiğini, Ajanda da geçen Kamil ve Lokman Yaşarla ilgili savcılıkta ifade
verdiğini, Temmuz ayının sonunda Hakkâri il merkezinde İki tane astsubayın şehit olması
olayının vukuu bulduğunu, o olaydan sonra MİT ve emniyetin müşterek olarak emniyet
mıntıkası olmasına rağmen toplantı yaptığını, o toplantı esnasında o patlamalarda Yaşarların
irtibatlı olduğunun tespit edildiğini, Van il jandarmada da dinlemesinin yapıldığını, bu
sebeple toplantıda dile getirildiğini ve ajandasına kaydettiğini,

Mesleğe girerken namus ve şerefleri üzerine yemin ettiğini, Türkiye Cumhuriyetinin
bir vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kayıtlı bir astsubayı olarak illegal bir iş yapmasının
mümkün olmadığım, bu kadar bilgi varken, hukuk önüne çkarma imkanı varken bu yola
gidilmesinin söz konusu olmayacağını, zaten Seferi Yılmaz'ın PKK terör örgütüne yardım
yataklık suçundan şu an yargılandığını, son zamanlarda bölücü örgüt lehindeki yapılan
gösterilerdeki artışla ilgili yorum yapamayacağını çünkü bu hususun uzmanlık alanına
girmediğini, Şemdinli ilçesinde kamu görevlilerinin suça karıştığı, ranttan yararlanmaya
yöneldiği şeklindeki iddialarla ilgili bir duyum almadığını almış olsa zaten ilgili yerlere
bildirmiş olacağını, Şemdinli ve Yüksekova'da kaçakçılıktan büyük oranda rant sağlandığını,
Yüksekova'dan uyuşturucunun giriş yapüğını.bunun dışındaki olayları saymak gerekirse,
küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaçakçılğı, şeker kaçakçılığı ile elektronik alet kaçakçılığının
yoğunlukta olduğunu, Şemdinli'nin demografik ve ekonomik yapısına bakıldığında ekonomik
seviyenin çok düşük olduğu için örgütsel faaliyetlerin yanında kaçakçılık faaliyetlerinin de
ön planda olduğunu, bu durumun göz ardı edilemeyeceğini, kaçakçılığa güvenlik güçleri
olarak göz yumulmasa da vatandaş olarak göz yumulduğunu, yakalanan bir çok kaçakçılık
faaliyetlerinin de olduğunu, tonlarca şeker, eroin ayrıca çok sayıda küçükbaş, büyükbaş
hayvan yakalandığım, genellikle eroincilerin sırtçılık yaptığını, tahminen 12 kişilik grubun
Sabri kodun yanında yer aldığını, geceleri Türkiye içerisine girdiklerini, bilgi gelene kadar bir
saat içerisinde tekrar geri döndüklerini, Ali Kısıkyol'un sadece Kuzey Irak'ta değil, Türkiye
içerisinde de faaliyetleri bulunduğunu, 2004 yılında Sabri kodun sadece gümrükten sorumlu
olduğu, 2005 yılına girerken bir de Agiri kod' un asıl Şemdinli sorumlusu olarak ortaya
çıktığını, Sabri kod'un artık yalnız kaçakçılıkla ilgilendiğini, 1997-2001 yıllan arasında
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun köyü Diyabakır Özekli'de 4 yıl karakol komutanlığı
yaptığını, mezralarında okuyamayan öğrencilerin okulunu açtırttığını, tepeden tırnağa ne
gerekiyorsa batı illeri standartlarında hiçbir destek almadan yaptırdığım, bölgede görev yapan
mülki idare amirlerinin de imkanları nispetinde hizmetleri icra ettiğini, halkın hepsinin örgüt
yanlısı olarak aynı kefeye koyulmasının yanlış olduğunu, çünkü orada çok iyi görüştüğü
elemanları bulunduğunu, görüştüğü 25-30 kayıtlı haber elemanı dışında da kaymakamlığın
yazı işleri müdüründen, nüfus müdürüne, muhtarlardan AKP ilçe başkanına kadar bir çok
insanla görüştüğünü, Devlet yanlısı insanlann çokluğuna örnek olarak Şemdinli bölgesinin
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can damarı olarak nitelendirilen yaklaşık 2000 nüfuslu Altınsu Köyünde göreve
başlamasından sonra 3-4 ay örgüt adına bütün esnaflardan para toplayan Halil kod adlı kişinin
Altınsu Köyüne geldiği istihbaratının devlet yanlısı şahıslar tarafından ilçe jandarma
komutanına haber verildiğini, ilçe jandarma komutanının jandarma mıntıkası olduğu için
gidip örgüt mensubunu o evde yakaladığını, yüzbaşı başta olmak üzere yanında bulunan
astsubay ve uzman çavuşların dövülerek Güvenlik güçlerinin elinden örgüt mensubunun
alındığını ve kaçırıldığını"

34- Komisyonumuzca 27.03.2006 tarihinde Van İl'inde bilgisine başvurulan
Jandarma Astsubay Ali KAYA;

a) Komisyoncun 27.03.2006 tarihinde Van'da yapılan toplantısında ifadesine
başvurulan Ali KAYA;

1968 Bitlis Mutki Bağarası Köyü doğumlu olduğunu, 1989'da askerî okula girdiğini,
1991-1993'te Bingöl'de, 1993-1994'te Ankara Jandarma Astsubay Okulunda, 1994-1995'te
Tekirdağ Muratlı üçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığında Karakol Komutanı olarak,
1995-2001 Diyarbakır İl Jandarma İstihbarat Tim Komutam ve Araştırma Sorgulama
Kısmında, 2001-2004 Gaziantep İl Jandarma İstihbarat Tim Komutam olarak görev yaptığım,
2004 Temmuz ayından itibaren de Hakkâri İl Jandarma Komutanlığında istihbarat kısmı amiri
olarak görevli iken tutuklandığını, Şu an Van Askeri Cezaevinde tutuklu olduğunu,

Daha önce zaten savcılığa, sorgu hâkimliğine, Mülkiye müfettişlerine, İnsan Haklan
heyetine ifade verdiğini,

örgütün parti, cephe, ordu, yani, ARGK, bir de ERNK kısmının olduğunu, ERNK'nın
cephe sorumlusu, yani, vatandaşla temasa giren, propaganda yapan, örgüt adına para toplayan,
milis örgütleyen, aynı zamanda keşif yapan, yaptığı keşifleri de dağ kadrosuna aktarıp
sonradan eyleme döken birim olduğunu, bunun başında Sabri(K) Ali Kısıkyol'un olduğunu,
Ali Kısıkyol'a bağlı olarak da Agri(K), Reşit(K), Renas(K), Zuhat(K), Berhudan(K),
Şorej(K), Çiya(K), Beritan(K), Agit(K), Zerdeş(K), Zelal(K) ve Delal(K)'un Şemdinli
bölgesiyle faaliyet gösteren örgüt mensupları olduğunu,

Bununla beraber, en son Van'da Devrim(K)'un bir patlaması olduğunu, patlamanın
hemen arkasından örgüt yandaşlarının "bunu biz yapmadık, devlet yaptı." dediklerini, ölen
örgüt mensubunun kimliği ortaya çıktıktan sonra HPG'nin "Van halkından özür diliyoruz,
bunu aslında bizden kopan, bizim kontrolümüz dışında olan bir örgüt mensubu gitti kendi
inisiyatifiyle yaptı" şeklinde açıklama yapmasına rağmen Van Valiliğinin bunu örgütün
yaptığına dair bildiri yayınlamak zorunda kaldığım,

5 Ağustos ve 1 Kasımın şu an örgütün kendi konuşmasından tavından, haritasından,
konuştuğu yerden net durumda, açık ve belli olduğunu, bunların ikisini şu anda örgütün
kabullenmiş durumda olmadığını, bir tanesi Hakkâri merkezdeki 2 astsubayın şehit olması
olayı, bir eylem Yüksekova'daki olay olmak üzere bu iki tane eylemi örgütün üstlenmemiş
olduğunu,

Bu büyük patlamadan sonra yukarılardan "bu kadar patlama oluyor, jandarmanın
önüne bırakılıyor, siz ne yapıyorsunuz, araştırın" diye komutanlarına ve kendilerine doğal
olarak baskılar geldiğini, bunun üzerine 7 Kasımda göreve gittiklerini, 5 Ağustos
patlamasından sonra 156 jandarmaya bir ihbar geldiğini; ihbarda, kitapçı olan Seferi
Yılmaz'ın örgütle işbirliği içerisinde olduğu, örgütün önemli bir adamı olduğu, olay günü de
patlamanın hemen akabinde Seferi Yılmaz ile Cahit Erler'in olay yerinden ayrılıp -bir bayan
söylüyor bunu- evinin önüne geldiklerinde "ya işte ben intikamımı aldım, bu kadar
cezaevinde kaldım, iyi oldu" falan şeklinde bir konuşma yaptığım söylediğini, bunun üzerine
Seferi Yılmaz ismini istihbaratçı olarak not aldıklarını, ondan sonra araştırmaya
başladıklarını, Şemdinli istihbarat sorumlusunun Özçan Başçavuş olduğunu, kendisinin onun
amiri konumunda bütün ilçelerden sorumlu olduğunu, araştırma sonucunda Seferi Yılmaz'm
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gerçekten örgütle işbirliği içerisinde olduğunu, çevredeki Sabri(K)'la ilişki içerisinde
olduğunun, birçok eylemi yönlendirdiğinin, kırsala savaşçı aktardığının, malzeme
aktardığının, Şemdinli'ye gelen Sabri(K) Ali Kısıkyol'un babası Hasan Kısıkyol
Gaziantep'ten Şemdinli'ye geldiğinde onu karşılayıp kırsala götürdüğünün, kırsalda örgüt
mensubuyla buluşturduktan sonra tekrar geri getirdiğinin duyulması sonrasında Seferi
YILMAZ'ın cep telefonunun tespit edilip mahkeme kararıyla dinlemeye alındığını,

Seferi YILMAZ'a gönderilen pakette, •'muhtemelen örgütün Avrupa sorumlusunun
gönderdiği önemli örgütsel bilgiler olduğunu, çünkü, bir CD alınacaksa Sabri(K)'un CD'yi
Şemdinli'den veya başka bir yerden de alabileceğini, bu düşünceyle arkadaşlara gidin, en son
bir araştırma yapın, Seferi Yılmaz şu anda orada mı, dükkânı açık mı, ilişkileri devam ediyor
mu, evine mi gelebilir, işyerine mi gelebilir, bilgileri toparlayın gelin" dediklerini, kendisi,
Özcan Başçavuş ve haber elemanı Veysel'in birlikte aynı araçla ayın 7'sinde çıktıklarını,
orada haber elemanları ile görüştüklerini, Seferi hakkındaki son bilgileri toparladıklarını,
kendileri daha oradayken, daha Seferi hakkında araştırmaya devam ederlerken, saat 3,S'ta
Seferi ile Sabri'nin bir görüşme yaptığını, bu görüşme tutanaklarının mahkemede olduğunu,
görüşmede Sabri(K)'un Seferi'ye ısrarla "beni kontörlü telefondan ara." dediğini, bu
görüşmeden haberleri olmadan, akşam alaya döndüklerini, gece kendilerine telefon
dinlemesinin aktarıldığını, bu görüşmenin önemli olabileceği yönünde genel komutanlıktan
ikaz gelince, komutanın ayın 8'inde tekrar kendilerini topladığını,

22 Ağustos'ta Seferi hakkında, 19 Eylülde de Sabri hakkında mahkemeden teknik
takip ve izleme karan alındığını, mahkemenin teknik takip ve izleme karan olduğu için bunlar
hakkındaki bütün bilgilerin değerlendirildiğini toparlandığını, dosyalandığını, yalnız Seferi
Yılmaz'in bilgileri değil onunla beraber, 9-10 kişilik bir milis teşkilatının daha bilgilerinin
değerlendirildiğini, Lokman Bilmez , Adnan Kaya isimli diğer eylemde yardımcı olanların,
haklarında diğer konuşma olanların, onların bilgilerinin de toparlandığını, telefon
konuşmalarının özetlerini çıkararak dosyaladıklarını, Özcan Başçavuş'un bunu çantasına
koyduğunu, amaçlarının, gidip ayın 9'undaki görevlendirmeyi İlçe Jandarma Komutam
Erdem Binbaşı'yla görüştükten sonra oradan işte bir paket gelme meselesi olduğunu, önceki
durumlar hakkında bilgi vermek, teknik takip tutanaklarını göstermek, Şemdinli merkezde
bulunan örgütsel faaliyetleri haber vermek, bunlan ya emniyete devretmek ya savcının
koordinesinde bunlan toparlayıp, sonbaharda emniyetle müştereken bir operasyon yapmak ve
kış ayı boyunca bunlan bitirmek, ilkbaharda da en azından Şemdinli'den temiz bir şekilde
çıkmış olmak için cumhuriyet savcısına gitmek olduğunu,

Tabiî yine haber elemanını yanlarına alarak çıktıklarını, silahlan araca bıraktıklarını,
normal dokümanlan yanlarına aldıklarını, tahminen saat 8 gibi gidip bir pastanede kahvaltı
yaptıklannı, saat 9 gibi Hakkâri merkezden Renault 19 ile intikal ettiklerini, Şemdinli girişine
vardıklarını, Şemdinli'nin girişinde Kaymakam Çeşmesi denilen bir mevkiye varınca, şehre
yaklaştıklan için, silahların ellerinde, hücum yeleklerinin ya yanlarında ya üstlerinde
olduğunu, zaten uzun namlulu silah alınacağına dair komutanlık emirleri de olduğunu geçici
durakladıklarını, kendisinin inip, bagajı açtığını, Özcan Başçavuş'un su içmek için çeşmeye
gittiğini, kendisinin şehir merkezine gittikleri, İstihbaratçı olduklan için silahlar sırıtmaması,
tedirgin olunmaması, deşifre olmamaları mantığıyla silahlan bagaja koyduğunu,

Bu arada, daha önce tam bu Kaymakam Çeşmesinden hemen 10-15 metre yukarıda
yazın konvoy geçerken konvoya bir patlatma yapıldığını, bombanm uzaktan patlamayla yolun
kenarına yerleştirmiş olduğunu, burada örgütün iki tane metodu olduğunu, bombanın bir
telsizle, bir cep telefonuyla patlabldığuıı, kendisinin bu bombanın cep telefonuyla mı telsizle
mi patlatıldığım merak ettiğini, telefonun çekip çekmediğini denemek amacıyla bagajı
kapattıktan sonra Veysel'e kendisini aramasını söylediğini, Veysel'in telefonla kendisini
aradığını,

Şemdinli'ye girip son göbekten aracı dönerek, AKP ilçe binasının önüne arabayı park
ettiklerini, Özcan Başçavuş'un camiye lavaboya gittiğini, orada bir eleman çağınp, elemanı
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götürüp dışarıda bir görüşme yapmayı düşündüklerini, yanm saat kadar bir planlama
yaptıklarım, sonra ilçeye gidip Cumhuriyet savcısına uğramak istediklerini, Özcan gidip
gelinceye kadar camı açıp arabayı havalandırdığım, arabayı kendisinin kullandığım, Veysel'in
arkada, Özcan'ın da önde yanımda oturduğunu, bu arada bir gümleme sesi geldiğini,
gümlemenin ilçe jandarmanın olduğu istikametten geldiğini, hemen arabadan indiğini, ilçe
jandarmaya attıkların düşünerek hızla o tarafa gittiğini, 9-10 adım attığım, yukarıdan 3-4
gencin koşarak geldiğini, onlara arkadaşlar ne oldu dediğini, panikle "Ya patlama oldu,
patlama oldu, bir sürü yaralı var" dediklerini, nerede diye sorduğunda, "Pasajda" dediklerini,
kendisi görmemekle birlikte Veysel'in arkasından gelmiş olduğunu, onu görenlerin "Aha bu
şerefsiz itirafçı" dediklerin, bunun üzerine dönüp Veysel'e baktığını, "Ne demek istiyorsunuz,
ne itirafçısı falan." dediğini, karşıdan İki tane genç "-Ya hem patlatıyorsunuz hem atıyorsunuz
hem soruyorsunuz, siz yapıyorsunuz, PKK'ya yıkıyorsunuz" dediklerini, bu arada yukarıdan
kalabalığın aşağıya doğru, kendilerine doğru gelmekte olduğunu, kendisinin ne demek
istiyorsun, ne biçim konuşuyorsun, hem yapıyorsunuz, kim yapmış, PKK'yı yıkmış falan
derken orada bir sürtüşme olduğunu, bu gençle yumruklaştıklannı, karşılıklı bir iki yumruk
salladıklarım derken Veysel'in de geldiğini, bir haber elemanı olduğu için vatandaşlara
saldıracak olmasına kızdığım gidip arabada oturmasını söylediğini, onu gönderdiğini, bu
arada, münakaşa ede ede arabanın başına kadar geldiklerini, birden o arabayı çevirdiklerini,
arabanın başında en az 40-SO kişi olduğunu, kesinlikle başta gelenlerden kendilerine karşı bir
saldın olmadığım, "bombayı atan arkada, bombayı atan arkada" diye gelenin gelene
söylediğini, derken Veysel'e anormal bir saldın başladığını, kiminin camı açtığım, kiminin
yumrukladığını, kiminin arabanın üzerine çıktığım, kiminin saçına asıldığım, bu arada
kendisinin de müdahale ettiğini, "-Bunu bize ver." dediklerini, "-Siz kimsiniz?" diye
sorduklanm, sivil arabayla bir polis bölgesinde olduklan için önce güvenlik görevlisi
olduklannı söylediğini, sonra emniyetten olduklannı söylediğini, çarşı merkezde, jandarma
istihbarat olduklarını söylemenin inandırıcı olmayabileceğim düşünerek böyle söylediğini,
birinin "ben seni hiç görmedim, nasıl emniyet, biz buradaki emniyettekileri tanıyoruz."
"Kimliklerinizi görebilir miyim?" dediğini, şu anda kimlik falan gösteremeyeceğini, ama
arkadaşı rahat bırakın dediğini, bu arada polisin geldiğini, önce özel harekâtcılann geldiğini,
arabayı çevirdiklerini, havaya ateş etmelerin olduğunu, derken shortland getirildiğini,
kendisinin Veysel'in üzerine kapandığım, tekme tokat, o kalabalığın içinde Veysel'i arabaya
bindirdiklerini, polislerin Veysel'i alıp götürdüklerini, polisler Veysel'i götürünce Özcan
Başçavuş kalabalığın, halkanın dışında kaldığını, oradan seslenerek çantayı hatırlattığını,
çantada dokümanlar, evrak, bir sürü istihbarı bilgi olduğunu, çantanın da arka koltuğun
önünde olduğunu, kalkıp tam çantaya uzanacağı sırada, kendisine vurulduğunu, gözlerinin
karardığım, elini attığında, kan geldiğini gördüğünü, döndüğünü ancak vuranı görmediğini,
bu arada arkadan duyan birinin "çantayı alın" dediğini ama o arada çantanın daha
alınmadığım, tabancasının, ajandasının Renault 19 aracın ön tarafında torpido gözünde
olduğunu, torpidoyu açıp hem ajandayı hem silahı aldıklarım, kendisinin en azından silahı
kurtarmak için kalabalığı yarıp silaha doğrulduğunu, ancak başaramadığım, tamklann yalan
beyanlarının aksine arabanın çalışır vaziyette olmadığını, aracın bagajını açtığım, anahtann
zaten elinde olduğunu, sılanı alıp yukanya ateş etmek istediğini, polislerin de yukanya ateş
ettiklerini, ancak daha silaha sanlmadan küt üstüne saldırdıklannı, kendisini geri çekip bagajı
kapatüklannı, etraftan "uuuu" şeklinde, zılgıt sesleri geldiğini, birden "-Kahrolsun TC.
Kürdistan, Apo" şeklinde propagandalar başladığını, sloganlar atıldığım, kendisi darp alınca,
birkaç tane olgun tipli vatandaşın "-Ağabey bunlar seni öldürecek, kaç" dediğim, Özcan'ın bu
arada gittiğini, kaybolduğunu, fakat, Özcan'ın ağzına birkaç tane iyi vurduklannı gördüğünü,
Özcan Şemdinli sorumlusu olduğu için Şemdinli'ye sık sık gittiğini, Özcan'ın o ara top sakal
bıraktığım, boyu poşu da olduğundan, deşifre olmuş olduğunu bu nedenle Özcan'ı
tarudıklannı ama kendisinin Şemdinli'ye 1,5 sene içinde 3 defa gittiğini, bunun da kendisinin
7 ve 9 uncu görevleri olduğunu, Özcan uzaklaşınca, kaçıyor falan diye peşinden gittiklerini,
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kendisinin Allah'ını seven vurmasın diye bağırdığını, Devletin aracı olduğunu söylediğini,
"Yok, bomba atıyorsunuz, siz yapıyorsunuz" dediklerini bilinçaltlannda 5 Ağustos ile 1
Kasım olunca, "zaten devlet yapıyor, yok JİTEM yapıyor, yok kontrgerilla yapıyor, derin
devlet yapıyor, yakaladık suçüstü"diye düşündüklerini, olmayacağını anlayınca hemen
yavaşça kalabalığın içinden arkaya, duvara sırtını yapıştırdığını, bu ara yukarıdan AKP ilçe
binasının balkonundan üstüne taş bıraktıklanm, taşı fark edip kendini attığım, taşın arabanın
üst kaputuna vurduğunu, orasının çöktüğünü, bu arada Erdem Binbaşı'nın geldiğini görünce
Koşarak Erdem Binbaşıya vardığını, komutanım dokümanları kurtarın, dokümanlar araçta
dediğini, Erdem Binbaşı'nın "Ya boşver dokümanı, siz şimdi sağsımz ya, gerisi önemli mi"
"Geç shortlanda otur" dediğini, bunun üzerine geçip shortlanda oturduğunu, vanr varmaz
telefonu çıkardığım, aklının Veysel'de kaldığım, çünkü Veysel'in çok hırpalandığını, ağzı
burnu her tarafının kan içinde olduğunu, önce Özcan Başcavuş'un kendisini aradığını,
"Ağabey, ben şu an emniyete ulaştım, senin durumun nasıl?" dediğini, "Ben shortlandın
içindeyim, bende bir şey yok" dediğini, onun peşinden Veysel'in kendisini aradığım, Veysel
nasılsın dediğinde karşıdan "Ali Bey ben Veysel değilim. Ben Terörle Mücadele Daire
Başkanı Selim Akyıldız" dediğini, "Geçmiş olsun, hayırdır, ne oldu" dediğini, kendisinin
"Valla geldik, saldırıya uğradık. Allah için şu araç ile dokümanları, silahlan kurtarın"
dediğini, 'Tamam tamam ilgileniriz" deyip telefonu kapattığım, bu konuşmanın muhtemelen
12.25, Özcan ile yaptıktan konuşmanın da 12.24 olduğunu, telefon konuşmasının bir
11.29'da, bir 12.24'te, bir de 12.25'te olduğunu,

Kendilerine yönelik iddianamede dört tane konu olduğunu, tanık ifadelerinde,
kaçarken cep telefonuyla "alo, ben bombayı attım, sen neredesin, bomba patladı mı, patladı,
işte aşağı koş, gel" gibi telefondan bahsedildiğini, olayın oluş saatinin 11.50-12.10 arası
olduğunu, polis kayıtlannda da, bütün tanık ifadelerinde de öyle olduğunu, merkezden
savcılığın yaptığı telefon dökümünü istemiş olduğunu, kim kimi hangi saatte aramış hepsinin
kayıtlarda olduğunu, onlann hepsi tamamen 11.55-12.10 arası olduğunu ama savcının bunu
11.29'da Kaymakam Çeşmesindeki konuşmaya endekslediğini, el bombalarının benzerliği
olduğunu, yani araçta çıkan el bombalarıyla pasaja atılan el bombalarının benzer olduğunu,
ikisi de Alman el bombası; ama kendilerinde iki MKE el bombası olduğunu, Alman el
bombası olmadığını,

PKK terör örgütünün bu adamlarının kendilerinin gittikleri gün, ayın 9'unda
Şemdinli'de olduklarım, kendileri saldırıya uğrar uğramaz bu adamların aracın başına
geldiklerini, aracın başından silahlan aldıklarını, bombalan aldıklarını, dokümanları
aldıklarım, halkı yönlendirdiklerini, halkı isyana sevk ettiklerini, bayrakları yaktıklanm ve
dağdan talimat verdiklerini, örgütün uzantısı olan sendika, dernek, partileri kullandıklarını,
aksi taktirde bunun hemen anında olabilecek bir şey olmadığını, hemen akabinde bir iki saat
içinde Diyarbakır'dan, Söz TV'den, örgütün kanalından "Bunlar yaptılar, suçüstü edildiler."
diye saldırdıklarını, olay günü Roj TV haber verirken spikerin "Bir uzman çavuş gözaltına
alındı. İlk belirlemelere göre bu uzman çavuş 9 Kasım -o günkü patlama- 1 Kasım ve 5
Ağustostaki patlamalan ve bölgedeki diğer patlamaları bu ekibin gerçekleştirdiğini itiraf etti"
ğini söylediğini, Ve uzman çavuş dedikleri şahıs olarak da Veysel'i gösterdiklerini, bunların
tesadüf olamayacağını,

Roj TV'nin haberi olaydan ne kadar sonra yayınladığı sorulduğunda Roj TV'nin
olaydan sonra saat 12.32'de haberi verdiğini, akabinde verdiği haberlerde hemen 5 Ağustos
ile 1 Kasımı ve 9 Kasımı bu ekibin yaptığım ileri sürdüğünü, Roj TV olaydan sonra canlı
yayına geçti diye belirttiklerini, ancak Savcılığın yaptığı tespitte RTÜK'ün "canlı yayın değil,
normal akış içerisinde Dicle Haber Ajansının aktardığı bilgiler üzerine aktarma yapmış"
dediğini, sonuçta, bu haberin 12.32'de verilmiş olduğunu, oradaki bir terimde yanlış algılama
olabileceğini, sonuçta Roj TV 12.32'de Şemdinli'de bu şekilde olaylann olduğunu, suçüstü
yapıldığı şeklinde canlı yayına geçtiğini, en enteresanı -canlı yayına geçmiş olması olmaması
da önemli değil- en önemli olanı, spikerin hemen akabinde "gözaltına alınan uzman çavuş her
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şeyi itiraf etti, S Ağustos ve 1 Kasım patlamalanm da bu ekip yaptı" demesi olduğunu, örgüt
kabullenmiyor olsa da, örgütün yaptıklarının bugün ortada olduğunu, kendileri yapmadığı
halde suçüstü yapıldı diye lanse edildiklerini, Roj TV'riin neden hemen bu üç tane şeyi bu
ekibin yaptığım Şemdinli'ye veyahut da Türkiye'ye duyurmak istediğinin ayrı bir soru işareti
olduğunu, "'

Zaten, 12 gibi, 12'ye 5 kala, 10 kala olayın olduğunu, kendilerinin toplam orada
kaldıkları sürenin 20 dakika olduğunu, en geç 12.24-25'te aracın başından ayrıldıklarını,
aracın başından ayrıldıktan bir saat sonra yani 9.11.2005 saat 13.53'te Faik Duyan isimli
Şemdinli'li bir şahsın adına kayıtlı bir telefonla Faik Duyan'ın, Sabri kodu aradığını
görüşmenin dökümü Komisyon'a sunulduğunu,

Patlamadan sonra 12'sinde ifadelerinin alındığını, iki üç gün hiçbir tanığın gidip ifade
vermediğini, sonra tanıklar ortaya çıktığını, tanıkların çıkış şeklinin de çok önemli olduğunu,
Seferi Yılmaz'ın "bomba atıldı, bombayı gördüm, kendimi dışarı attım, ikinci bomba patladı,
çöktüm, kalktım, biri kaçtı, bağırdım." Dediğini, aslında bu pasaja kesinlikle kendilerinden
gidenin olmadığını, bunun kesinlikle yalan ve tamamen örgütün yönlendirmesi, talimatı ve
örgüt adamı olan bir şahsın yaptığı bir iftira ve komplo olduğunu,

Bunun üzerine bu kişilerin sizin oraya geleceğinizi de bilmeleri lazım geldiği
sorulunca:

Başka türlüsünün mümkün olmadığım, devamlı kafalarım kurcalayan soruların
başında bu adamların kendilerinin Şemdinli'ye geldiklerini nasıl bildikleri olduğunu, oraya
gitmiş olmalarını bilen her kimse, farzımuhal dış güçlerin bir servisi, teknik dinleme imkânına
sahip olan bir servis olması lazım geldiğini, oraya gidişlerini bilen, örgüt mensuplarını o gün
oraya getiren, yerleştiren, bu şekilde bir planlama yapan, birileri olması gerektiğini, bunu
istihbarı olarak değil belgelerle arz ettiklerini,

Komisyon'a verdiği ve bazı kısımlarını okuduğu telefon kayıt dökümlerinin ne zaman
yapıldığı sorusu üzerine, iki tanesi hariç -iki tanesi sonradan geldi- bunlar tamamen
kendilerinin Şemdinli savcılığına ifade vermeye gittikleri günün aksamı Şemdinli Savcılığına
teslim edildiğini, ondan sonra buraya aktarıldığım, buradaki Savcıya, Sorgu Hâkimine arz
ettiklerini, ayın 12'sinde gözlem altına alındıklarını, ayın 12'sinden sonrasına ait iki tane
dinleme kaydı olduğunu,

Soru üzerine, kendilerinin Şemdinli'ye gideceklerinin teknik dinlemeyle
öğrenilebileceğini,

Soru üzerine bu pasajın önüne gideceklerine dair bir görüşmelerinin olmadığım,
Devamla kendisine "O zaman şöyle yapmaları lazım. Bir mantık yürütüyoruz. Burada

dört tane bomba ellerine alıp bekleyecekler. Siz ne zaman oraya gelirseniz ikisini kitapevine
atacaklar, daha sonra sizi kaçırtacaklar, arabayı muhafaza edecekler, arabanın bagajını
açacaklar, öbür iki bombayı da oraya koyacaklar ki, şey tamamlansın. Ama, diyelim ki siz
planınızda, programınızda savcılığın önünde bir olay olsa diyelim ki sizin savcılığa
gideceğinizi bunlar tespit ediyor. Ama, sizin o pasajın önüne gideceğinizi teknik kayıtla da
bilmeleri mümkün değil; çünkü, sizin anlattıklarınızla o pasajın önüne gitmeye dair hiçbir
bilgi yok." denildiğinde Seferi Yılmaz'ı takip ederken oradaki insanlardan yararlandıklarının
gözardı edilmemesi gerektiğini, o elemanlardan bir tanesinin ikili olup olmadığı, elemanını
kendilerini örgüte satıp satmadığı hususunun şüpheli olduğunu,

Şu anda kendilerine göre yüzde 70, yüzde 80 şu andaki mevcut tekniklerle, delillerle
bu işi yapmadıklarının çözülmüş durumda olduğunu, eninde sonunda yalmz bu değil, bütün
patlamaları yüzde 100 PKK terör örgütünün yaptığının ortaya çıkacağını, çünkü, PKK
tarihinde hiçbir olayın gizli kalmadığım,

Orada kendilerinin MK yapımı iki tane bombaları olduğunu ve onların kayıp
olduğunu, fakat o bombaların kendilerine ait olmadığım, çünkü kendilerininkinin Makine
Kimya yapımı olduğunu, hücum yelekleri olduğunu, bombaların hücum yeleğinin üst cebinin
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gözünde kapalı olduğunu, Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın canlı yayında "Makine Kimya
el bombalandı!" dediğini, Savcının tutanağa Makine Kimya el bombası olarak geçtiğini,

Bombanın dışına bakıldığında Makine Kimya mı değil mi belli olur mu ? sorusuna,
bombayı gören birinin, askerî bilgisi olmasa dahi, ilkokul çocuğu bile olsa bunun Makine
Kimya'ya ait olduğunu bileceğini, çünkü üstünde yazı olduğunu,

ilk bakıldığında bagajı açar açmaz bombalan gördüklerini iddia edenler olduğunu,
oysa bombalann ya hücum yeleklerinin cebinde ya da arabanın içinde olduğunu, savcının ilk
keşti bırakıp aynlıp sonra tekrar geldiklerinde o esnada bombalar değiştirildiğini
düşündüğünü, bombalann çıktığı yerin de çok ilgin olduğunu, bombalann hücum yeleğinin
cebinde olduğunu ama, Savcı Beyin raporuna göre bombalann Özcan Başçavuşun kullandığı
evrak çantasının içinde çıktığını, Özcan Başçavuşun evrak çantasının da arabanın arkasında
olması gerekirken arabanın bagajında çıktığını, olay sonrası medya çekim yaparken zaten o
kalabalığın arabanın arkasından çantayı alıp açtığını, dosyalan içinden çıkardığını, dosya
çıkarırken o çantanın içinde el bombası varsa bunun da görülmesi ve çıkanlması
görüntülenmesi gerektiğini, çantanın alınıp götürüldüğünü, dört beş saat ellerinde
gezdirildiğini sonra getirildiğini, fotokopi çekildiğini, ondan sonra arabanın arkasında olması
gereken çantanın savcı bey geldikten sonra bagajda çıktığını, silahını kabul ettiğini,
dokümanını kabul ettiğini, aracını kabul ettiğini, aracın içinde bulunan avadanlığın içindeki
İngiliz anahtanna kadar her şeyin kayıt alanda olduğunu, bombalarının da MKE olduğunu
bunun dışındakini kabul edemeyeceğini zira onun içine eroin de roket de ceset de
koyulabileceğini,

Ayın 9'unda Hakkâri'den Şemdinli'ye göreve giderken, yanlarında hangi
malzemelerin olduğuna dair bir kayıt olup olmadığı sorulduğunda, göreve çıkarken bir liste
yapılmadığını, ancak herkes göreve başladığında ona silahı, bombası ve görev aracının
zimmetlendiğini, o zimmetin görev yaptıklan sürece kendilerinde kaldığını, göreve gidileceği
zaman aşağıda adı geçen personel bölgede istihbarat faaliyetlerinde bulunmak için şu şu
saatler arasında görevlendirilmiştir diye mesaj çekildiğini,

Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın "MKE el bombalan gördüm" diye beyanı
olduğunu,

Örgütün elinde hiçbir şekilde MKE el bombası olmaz mı? sorusuna, normalde MKE
el bombasnını bulunabilecek tarzda bir bomba olmadığını ama, diyelim geçmişte karakol
basmış, çatışmada şehit olan askerin üzerinden almış olabileceğini,

Alman malı el bombasını atıp da sonradan kendilerinin el bombalarıyla
değiştirmektense direkt MKE el bombası atıp da kendilerindeki MKE'lerle onu eşleştirmek
örgüt için daha mantıklı ve kolay olmaz mıydı? sorusuna onu bilmediğini, tahminini
söylediğini, bunlann kendi bombalan olmadığını,

Agiri(K), Sabri(K), Reşit(K) bir de Demhal(K), bunlann hepsinin şu anda örgütten
kaçtığını, aldıklan istihbari haberlere göre kimisinin Almanya'ya vardığını, birinin Kuzey
Irak'ta olduğunu, birinin de gitmek üzere olduğunu,

Jandarma bünyesinde nasıl bir teftiş sistemi olduğu, idari tahkikat yapılıp yapılmadığı
sorusuna, dört gün sonra ancak yapılabildiğini çünkü olayların büyüdüğünü, ayaklanma
çıktığım, saldınlar olduğunu, teröristlerin Vali Beyin helikopterine ateş ettiklerini, Savcı Beye
silah çekildiğini, fakat bunlann hiç gündeme gelmediğini,

Diyarbakır'da Mehmet Ali Altındağ'la diyalogu, tanışıklığı veya sürtüşmesinin olup
olmadığı sorusuna 2001 yılına kadar Mehmet Ali Altındağ'la hiçbir sürtüşmesinin olmadığını,
1999 veya 2001'de tam hatırlamadığı bir gün Savcı Nihat Beyin kendilerini çağırdığını,
"Mehmet Ali Altındağ iki tane itirafçı tutmuş, onun tesisleri var, orada, zorla, bir çete var,
bunlar şöyle yapü böyle yaptı diye itirafçılara para karşılığında ifade verdirtmeye çalışmış;
kaset ayarlamış, bunlar da sonra gelmişler, bunu mahkemede itiraf etmişler, Mehmet Ali
Altındağ'a dava açılacak, şikâyetçi olun, sizin de adınız geçiyor." dediğini, orada bir ifade
verdiklerini, ondan sonra Antep'e gittiğini, Lice kırsalında bir operasyonda, ele geçen bir
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dokümanda Mehmet Ali Altındağ'ın iki oğlu Selahattin Altındağ ile Mehmet Emin
Altındağ'ın örgüte yardım yaptıklarının anlaşıldığı, o dokümanın Kulp kırsalından Lice
Tugayına, Lice Tugayından 7 nci kolordu üzerinden DGM savcılığına, DGM savcılığı
üzerinden de talimatla il jandarmaya bu şahısların ifadelerinin alınarak gönderilmesinin
istendiğinin, bunun üzerine iki çocuğunun getirtilerek, ifadelerinin alındığını, mahkemeye
çıkarıldıklarını, o dokümana istinaden tutuklandıklarını, Mehmet Ali Altındağ'ın ise
dokümanın sahte olduğunu ve bunu Ali Kaya'nın ayarladığını iddia ettiğini,

Bir el bombasının pimi çekildikten sonra patlama süresi nedir? sorusuna dünyada
bunların çalışma mekanizmalarının standart olduğunu bütün bombaların patlama süresinin 3
ilâ S saniye olduğunu, bombanın piminin kıvrılmış durumda olduğunu, bu pimi çekip atmanın
güçle orantılı olarak 3,4,5,6 saniye olabileceğini, bir kişinin aynı anda iki bombayı atmasının
mümkün olmadığım,

Seferi'nin ifadesine göre kapıdan atılmamış olduğunu, demek ki camdan atıldığım,
ayrıca "ben arka taraftan ön tarafa geldim arka bölümün tam ortasındayken yerde cam kırıldı"
dediğini, bu durumda Seferi'nin boynunu çevirmesi halende cam kırılırken bombayı atan
şahsı görmesi lazım geldiğini, "Baktım ki bomba yerde yuvarlandı, bomba dedim kendimi
dışan attım" dediğini, o halde bu adam ikinci bombayı atarken Seferi ile burun buruna
gelmesi lazım geldiğini, Seferi'nin onu orada yakalaması lazım geldiğini, Metin'in ise "biz
öğle yemeği pişirmiştik, masanın üzerine koymuştuk, Seferi ile Ölen Zahit Korkmaz karşılıklı
oturuyordu, ben masanın arkasında oturuyordum, çat diye bir ses geldi. Kırılma sesi gelince
Seferi kalktı, dışan gitti, bomba diye bağırdı, kaçtı, kendini dışan attı" dediğini, görüldüğü
gibi içerideki bu iki kişinin ifadesinde tutarlılık olmadığım,

Emniyet ile jandarma arasında bir problem olup olmadığı sorusuna, kesinlikle
olmadığını,

Tutanakların imzalanmaması meselesine, çok üzüldüğünü, kendisinin de şaşırdığım,
emniyet yetkilisinin toplantı olmadığı,"Olmadığı için imzalamadım" 'Toplantı olmadı,
sonradan geçmiş tarihli olarak imza atıldığı için imzalamadım" daha doğrusu "ben
katılmadım, yardımcım da katılmamış" şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine,
toplantının olduğunu onun katılmadığını,

Jandarmanın istihbarat çalışması yaparken emniyete haber verip vermediği veya neden
vermediği, Seferi Yılmaz'ı takip ederken emniyetle o istihbarı bilgileri paylaşıp
paylaşmadıkları sorusu üzerine kendilerini haber elemanı kullandıklarını, haber verilmesi
halinde Emniyetin de haber elemanı kullanabileceğini ve hareketin deşifre olabileceğini,

Seferi Yılmaz merkezde polis bölgesinde olduğu için polisle paylaşmanız gerekmiyor
mu? sorusuna paylaşacak durumun henüz gelmemiş olduğunu, olgunlaşma durumunda
olduğunu, S Ağustos, 1 Kasım, 4 Kasım, paket meselesi artık bunlan toplama zamanının
gelmiş olduğunu, zaten bu amaçla gidip onlara devredeceklerini,

Değerlendirmelerinde Seferi Yılmaz'a Almanya'dan gelen paketin bomba olduğunu
zaten iddia etmediklerini, doküman olabileceğini ancak ne olduğunun belli olmadığım,

Patlamadan sonra Veysel Ateş ile bir telefon görüşmelerinin olduğunu, ancak bunun
patlamadan hemen sonra olmadığını, patlama saatinde telefon konuşmasının çıkması halinde
suçsuz olduğu halde bu suçu üstüne almaya razı olduğunu,

Telefonlann dinlendiğini biliyor muydunuz? sorusuna, dinlendiğini tahmin ettiğini,
Kendileri savcılığa çıkmadan bir iki gün içinde ifade vermeye giden olmadığını,

Ondan sonra şu an ismini vermeyeceği karşı tarafın bir avukatının taraklan topladığını,
O arama kayıtlan ne zaman çıkarılmış, ondan bilginiz var mı sizin? Birbirlerini

aramalan ne zaman check edilmiş? olduğu sorulduğunda hepsinin aynı gün alınmış olduğunu,
savcının 1 500 sayfa telefon konuşması elde ettiğini,

Kendi telefonlarının olaydan önce dinlenmediğini, Şemdinli'de serbest kaldıktan sonra
savcılıktan, ayın 18'i gibi Kendisinin ve Özcan İLDENİZ'in telefonlarının tutuklandıktan
sonra bu süre zarfında dinlemeye alınmış olduğunu,
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Soru üzerine burada, istihbarat sisteminde MİT olsun, emniyet istihbarat olsun,
jandarma istihbarat olsun şahısın deşifre olduğunu, bunun engellenemeyeceğini, ama
faaliyetin deşifre oltnaması lazım geldiğini,

1995'ten beri aynı bölge görev yaptığı, normalde batıya gitmesi gerektiği, kalmasının
sebebi sorulduğunda, Bingöl'deyken uzman çavuş olduğunu, Bingöl'den astsubaylığı
kazandığını, şark hizmetini tam doldurmadan gittiğini, Diyarbakır'da dört yıl kaldığını,
müteakiben şark için dilekçe verdiğini, iki yıl daha Bingöl'deki eksiği oraya saydırdıklarını,
ondan sonra Antep'e gittiğini, Antep'in batı hizmeti sayıldığını, yani birilerinin özellikle
kendisini oraya bırakmış olmadığım, hepsinin normal kanunî talep çerçevesinde gerçekleşmiş
şeyler olduğunu, özel eleman konumunda olmadığını, ancak Kürtçe, Zazaca bildiğini, yöre
insanı olduğunu, aşiret yapışım bildiğini, istihbaratta iyi bilgi topladıklarım, halkla da iyi
kaynaştıklarını, çünkü aynı örf ve adeti bildiklerini,

Selim Akyıldız'ın "Ben odaya girdiğimde Veysel Ateş telefonla konuşuyordu, ben
kendisine ne yapıyorsun sen burada gözlem altında birisisin, konuşamazsın deyip telefonu
aldığımda karşıdakinin Ali Kaya olduğunu öğrendim." dediği, kendisinin tersini söylediği
hatırlatıldığında, 'Kur'an-ı Kerim'e el basarım ki benim dediğim doğru', Selim Akyıldız'ın
orada olduğunu da o zaman bilmediğini, kendisi Veysel'in cebinden arayıp "ben terörle
mücadele daire başkam" deyince öğrendiğini, Selim Akyıldız'ın kendisini direkt aradığını,
kendisinin "Veysel alo" dediğini, "Ali Bey, ben Veysel değilim, ben Selim Akyıldız Terörle
Mücadele Daire Başkam" dediğini,

Bomba atılan pasaja hiç gitmediğini, pasajı Özcan'nın bildiğini,
Sorulması üzerine 1 Eylül Dünya Barış Günü, Zağros İş Merkezine bomba atma olayı,

Var Erciş otobüsünün altına bomba bırakma olayı, Huzur Et Lokantası önüne bomba atılma
eylemlerin tamamını tereddütsüz PKK terör örgütünün yapağım,

1 Eylülde Hakkâri merkezde olduğunu, zaten mesajsız, deftere kaydetmeden,
araçlarım bilmem ne yapmadan hiçbir görevlerinin olmadığını,

Veysel Ateş'in 2001 yılından beri şubenin haber elemanı olduğunu, 2001 yılından
sonra teşkilatta bir değişiklik olduğunu, İstihbaratın yeniden yapılandırıldığını, haber
elemanlarının kayıt altına alınma sisteminin değiştiğini, 2003 yılından beri de kayıtlı haber
elemanı olduğunu,

1 Eylül Dünya Banş Gününü DEHAP teşkilatının kutladığını, eylemin mantığının ne
olduğu sorulduğunda, Hikmet Fidan'm PKK'lı olduğunu, DEHAP Genel Başkan
Yardımcılığı yaptığını ama öldürüldüğünü, Faysal Dunlayıcı denilen Kani Yılmaz'ın
PKK'nın Avrupa ERNK sorumlusu olduğunu ama ikisini de üstlenmediklerini, Şemdinli
halkının Barzani'nin akrabaları olduklarını, Şemdinli'de Barzani ne derse onun olacağım,
Türkiye Cumhuriyetinin yasalarının Şemdinli'de yüzde 100 geçerli olmadığını, ne sınıra ne de
kaçakçılığa, ne örgüte sahip olunabileceğini, aşiret yapısı olduğunu, Barzani aşiretinin Herki,
olduğunu, Gerdi'nin yansının Barzani'nin akrabası olduğunu,

1997 Çelik Operasyonunda gündüz kendileriyle beraber araziye gelen peşmergenin
gece PKK ile beraber kendilerine ateş ettiğim, bu adamlardan hiçbir pakt hiçbir sınır
beklenemeyeceğini, nihaî amaçlarının önce bölgesel kürdistan, sonra büyük kürdistan kurmak
olduğunu,

Şemdinli'deki kaçakçılık olayları sorulduğunda, Şeker kaçakçılığından, uyuşturucuya,
silah kaçakçılığından canlı hayvan kaçakçılığına her şeyin kaçakçılık üzerine olduğunu,
kaçakçılığı yapan belli aileler olduğunu, PKK terör örgütüyle iyi geçinemeyen, PKK terör
örgütüne orada vergi vermeyen, haraç vermeyen hiç kimsenin kaçakçılık yapamayacağını,

Emniyet, jandarma veya polisin Şemdinli, Yüksekova, Hakkâri'de yeterli olup
olmadığı sorusuna jandarmanın 2001 yılından sonra iyi yapılandığını, eskiden istihbaratın
kötü olduğunu, teknik olarak da desteklendiğini, şu an jandarma verimli hale geldiğini, polisin
eskiden çok iyi olduğunu, ancak, son 5-6 yıllık süre zarfinda mezun olanların tecrübesiz
olduğunu
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Diyarbakır'da görev yaparken tüm bu olaylarla ilgili sorgulamaları sizin yaptığınız,
sizin yönlendirdiğiniz şeklinde bir iddia var. Adliyeyle irtibatı da sizin kurduğunuz
söyleniyordu. Komutanlıkla irtibatı da sizin kurduğunuz söyleniyor. Bu konularda durumunuz
neydi sizin Diyarbakır'da? Sorusuna:

"Kürtçe ve Zazaca bilmem iyi bir sorgucu olmama imkân veriyordu. Nedir, dil farkı.
Adam geliyor, Türkçe bilmiyor, Suriye'de örgüt mensubu, sırf Kürtçe biliyor mesela.
Mecburen bunu ben sorguluyordum. Oraya korucu sokamazsınız, sorguya itirafçı da
sokamazsınız. Çünkü sorgu hassas bir yer. Her türlü şeyin dönebileceği bir yer dışarıda. Siz
aldığınız bir bilgiyi kime ileteceksiniz? Tabiî ki komutan sizi çağıracak. Beni Diyarbakır
adliyesinden bir tane hâkim, savcı tanısın iddiayı kabul edeyim. Ben -Nihat Çakar çete falan
deniyor da- Nihat Çakar'ı hayatımda bir defa gördüm, Başsavcı Nihat Bey."

Hakkâri'de Kürtçe, Zazaca, Türkçe bilen kendi vasıflarında başka kimse olmadığını,
Kürtçe bilen bir de uzman çavuş olduğunu,

İllegaliteye bulaşanların olup olmadığı sorusuna, kim yaptıysa içeriye girdiğini,
meslekten atıldığını,

Seferi Yılmaz'ın işbirlikçi, Hacı kod ismiyle faaliyet gösteren milis, dağa adam
gönderen biri olduğunu,"

b)Ayrıca aynı gün Komisyon Başkanlığımıza sunduğu yazısında da aynen;
'TBMM Şemdinli Olayları Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Musa

Sıvacıoğlu'nun dikkatine;
1- Olayla ilgili gönderilen (23) Adet örgüt mensupları ve işbirlikçilerinin

görüşmelerim içeren telefon dinleme tutanaklarının tamamı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafindan alman Teknik Takip ve İzleme karan ile elde edilen yasal delillerdir ve bu
konuşmalarında içerisinde bulunduğu (149) Adet Telefon Dinleme Tutanakları Van 3. Ağır
Ceza Mahkemesine teslim edilmiştir. Bu telefon dinlemelerinden:

a) 11 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli İlçe Merkezi girişine S0 m. Mesafede geçiş
yapmakta olan Askeri Konvoya yolun kenarına yerleştirilen patlayıcı maddenin uzaktan
patlatılması eylemi.

b) 0S Ağustos 2005 tarihinde Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığının nizamiyesine
poşet içerisinde bırakılan, patlayıcı maddenin uzaktan patlatılarak (3 Uzm. J.Çvş 2 J.Eri) 5
personelin şehit edilmesi eylemi.

c) 01 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli İlçe J.Klığının önüne bırakılarak içerisinde 100
kg. C-4 olan aracın uzaktan patlatılarak (3) Uzm.J.Çvş (5) Polis memuru (20) vatandaşın
yaralandığı (67) adet işyerinin zarar gördüğü eylem.

d) 09 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli Merkez Umut Kitabevine (2) adet el bombası
atılarak (1) vatandaşın ölmesi (1) vatandaşın yaralanması eylemlerini PKK terör örgütü
mensupları tarafından gerçekleştirdiği tespit edilmiş olmasına rağmen PKK terör örgütü
bölgedeki diğer patlama eylemlerini kabul etmediği gibi bu eylemleri de kabul etmeyerek
T.S.K.leri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmektedir:

2- Olay günü basın mensupları tarafindan çekimi yapılan (2) adet CD'den 1 .CD'de;

a) Olay anında örgüt yandaşlarının araca saldırılan ve aracın arka iç kısmında bulunan
Özcan ILDENİZ'e ait evrak çantasını alarak çantanın açılması ve çantanın içerisinde bulunan
istihbarat dökûmanlannın gasp edilmesi görüntüleri. (Bilindiği gibi söz konusu evrak çantası
olay sonrası keşif yapan Şemdinli C.Savcısı tarafindan aracın bagajında içerisinde 2 adet
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pasaja atılan Alman malından olan el bombası çıkarmıştır.) aslında Ali KAYA'nın
zimmetinde bulunan (2) adet MKE el bombası aracın bagajında hücum yeleğinin üst
cebindedir ve olay sonrası kayıp olmuştun

b) Olay günü bölgede bulunan CHP Milletvekili Esat CANAN'ın bağlandığı canlı
yayınlarda aracın bagajmda MKE el bombası gördüğünü söylediği görüntü mevcuttur. (Keza
olay yerine keşif amacıyla Milletvekili Esat CANAN ile birlikte gelen Şemdinli C.Savcısı
Harun AYK' ın tanzim ettiği olay yeri tespit tutanağında (2) adet (MKE) el bombası
olduğunu belirtmiştir.)

c) Olay sonrası olayla ilgili haberler veren bölücü örgütün yayın organı Roj Tv. "Olayı
gerçekleştirenlerin 2 Asbtsb. 1 Uzm. Çvş. Olduğunu gözaltına alman Uzm. Çvş'un (Veysel
ATEŞ'i kastetmekte) bölgedeki patlamaların tamamı ile birlikte 05 Ağustos 2005 tarihindeki
patlama eylemi ve 01 Kasım 2005 tarihindeki büyük patlama eylemlerini de bu ekibin
gerçekleştirdiğini itiraf etti." Şeklinde asılsız haberler vermesi de (09 Kasım 2005 tarihinde
sırf bölgedeki patlamaları TSK leri yaptığını ispat etmeye yönelik gerçekleştirilen planlı bir
komplonun kanıtıdır.)

Olay günü basın mensupları tarafından çekimi yapılan (2 ) adet CD'den 2. CD'de
incelendiğinde;

a) Olaydan kısa bir süre sonra gerçekleştirilen saldırılardan dolayı olay mahallinden
güvenlik güçlerinin tamamen uzaklaşması ile birlikte araç ve aracın içerisinde bulunan silah,
teçhizat ve dokümanların tamamen örgüt mensupları ve sempatizanlarının kontrolüne geçtiği,
bu sırada çekim yapan Yüksekova haber görevlilerinin yaptığı çekimlerde "sakallı spor
ayakkabılı bir kişinin" ki bu şahsın Reşit (K) olduğunu söyleyen görgü tanığı mevcuttur."
Seferi YILMAZ ile aracın başında olduğu ayrıca şüpheli şahsın personele ait silah, şarjör,
dokümanlar ile hücum yeleklerini bir çuvalın içerisinde getirdiği görülmektedir.

b) 01 Eylül 2005 tarihindeki barış çadırında yapılan kutlamalarda meydana gelen
patlama olayının hemen ilk saniyesinde Hacı (K) Seferi YILMAZ'ın çadırdan herkesten önce
kaçarken görüntülenmesi, 09 Kasım 2005 tarihindeki işyerinden de bombanın atılması ile
birlikte kendisini dışan atarak patlamadan kurtulduğunu söylemesi de düşündürücüdür.

3- Olayla ilgili ifade verenlerin tamamının eş, dost, akraba olduğu, ayrıca olay anında
tamamı Veysel ATEŞ'i kaçarken gördük demelerine rağmen, görevli J.Personeli ve aracına
yapılan saldın ve darp olaylarını kimlerin yaptığını görmediğini söylemektedir. Örgütteki
konumu tespitli olan Hacı (K) Seferi YILMAZ'ın "bombayı atan şahıs şu arabayla kaçtı"
şeklindeki yönlendirmesi sonucu, olayı duyan esnaf ve halk tarafından araca ve personele
saldırılar başlamış, örgüt mensupları ve sempatizanlarının yönlendirmeleri ile olay suçüstü
yapıldı izlenimi yaratılarak örgütsel eylemlere dönüştürülmüştür. Yine olay anında Veysel
ATEŞ Ali KAYA'yı telefon ile aradığı ve telefonda "Ben bombayı attım" sen neredesin diye
konuşmalar yaptığı iddiasını olay sonrası (2) gün içerisinde Seferi YILMAZ'ın Avukatı
tarafından olay tanıklarına söyletilerek, olayda bombalamayı personelin yaptığı izlenimi
yaratılmıştır. Olay sonrası telefon dökümlerini isteyen Van C.Savcısı Ferhat SARKAYA
olayla hiç ilgisi olmayan olaydan en az 30 dk önce Veysel ATEŞ ile Ali KAYA'nın Şemdinli
girişine 4-5 km mesafedeki kaymakamlık çeşmesi mevkiinde deneme amaçlı yaptıkları
telefon görüşmesini olay saati kabul ederek iddianamede ileri sürmüştür. Ancak bütün tanık
ifade tutanakları, polis tarafından tanzim edilen olayla ilgili tespit tutanakları, Şemdinli
C.Savcıhğının olayla ilgili tutanakları ile yazışmalarının tamamında olay saati 11.50 - 12.10
olarak ortaya çıkmaktadır:
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TELEFON TESPİT TUTANAKLARININ İÇERİĞİ :

A) (1.2.3.4.) Nolu Görüşmeler : Bu tutanaklarda Hacı (K) Seferi YILMAZ ile Sari
(K) Ali KISIKYOL'un örgütsel görüşmeleri ile Şemdinli İlçesine gelen Sabri (K) Ali
KISDCYOL'un Babası Hasan KISIKYOL'un Seferi YILMAZ tarafından karşılanarak K.Irak
Kırsalına götürüp Sabri (K) ile buluşturması:

B) (5.6.7.8.9) Nolu Görüşmeler: Bu görüşmelerde 05 Ağustos 2005 tarihindeki eylem
ile 01 Kasım 2005 tarihindeki eylemlerle ilgili konuşmalar ve bu eylemleri PKK terör
örgütünün yaptığına dair kanıtlar.

C) (11.12.13.14) Nolu Görüşmeler : 09 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen olayla
ilgili görüşmeler, bu görüşmelerde olay günü Reşit (K) ve Agiri (K) isimli örgüt
mensuplarının ilçe merkezinde oldukları, olay sonrası personele ait görev aracı, silah, teçhizat
ve dokümanları ele geçirdiklerini ispatlayan konulan içermektedir.

D) (10) Nolu Görüşme : Bu görüşmede Sabri (K) Ali KISIKYOL'a Almanya'dan
örgüt gönderilecek bir paketin gelmesi için Hacı (K) Seferi YILMAZ tarafından evinin ve
işyerinin adresini verdiği görüşmedir.

E) (15.16.) Nolu Görüşmeler: Bu görüşmelerde 09 Kasım 2005 tarihindeki olaylardan
(1) gün sonra Sabri (K) Ali KISIKYOL'un talimatıyla Şemdinli ve Y.Ova ilçelerinde
meydana gelen örgütsel eylemleri anlatmaktadır:

F) (17.18.) Nolu Görüşmeler : Olay sonrası Hacı (K) Seferi YILMAZ ile Sabri (K) Ali
KISIKYOL ve Sabri (K) un amcasının oğlu olan Almanya'da yaşayan bir şahsın gönderilen
paket ile ilgili görüşmelerini içermektedir.

G) (19.) Nolu Görüşme : Bu görüşmede Sabri (K) Ali KISIKYOL babası Hasan
KISIKYOL'u arayarak birileri mahkemede kendisine Şemdinli ilçesine niye gittiğini ve
kendisine kimin yardımcı olduğunu sorarlarsa Seferi YELMAZ'ın adını söylememesini
istemektedir. Aynca yine bu görüşmede <tBaba maf ettik biz Şemdinli'yi " diyerek 09 Kasım
2005 tarihindeki olayları PKK terör örgütünün yaptığını vurgulamaktadır.

H) (20.) Nolu Görüşme : Olay sonrası örgütten kaçmayı planlayan Sabri (K) Ali
KISIKYOL'un daha önceden örgütten kaçan ve Almanya'ya giden Edip isimli bir şahısla
yaptığı görüşme, bu görüşmede net olarak Sabri (K) Ali KISIKYOL "Şemdinli'deki olayları
biz yaptık, başkaları sahiplendi" diyerek 09 Kasım 2005 tarihindeki eylemi PKK terör
örgütünün yaptığım söylemiştir.

I) (21.22.23.) Nolu Görüşmeler : Bu görüşmeler 11 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli
ilçesi girişinde polis noktasına 50 m. Mesafedeki yerden geçiş yapan Askeri Konvoya yolun
kenarına bırakılan patlayıcının uzaktan patlatılması eylemini PKK terör örgütünün yaptığına
dair konulan içermektedir biçiminde açıklamalarda bulunduğu gözlenmiş" Biçiminde
açıklamada bulunmuştur.

c) Ali KAYA'nın aynı gün yazı ile beraber sunduğu Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 19.10.2005,17.01.2006 gün ve 2005/366,2006/10 mut sayılı izin kararlan
ile yapıldığı belirtilen dinleme tutanaklarında bu olayla ilgili olarak geçen konuşmalar
ve altında Ali KAYA'nın açıklama notları aynen;
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"VAN 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 19/09/2005 tarih ve 2005/307 Müt. Sayılı
karan ile 0536 368 10 02 (Seyfiıllah KOÇ 2001 adına kayıtlı iken 28.04.2005 tarihinde Mesut
SALIKBAĞRA, Asim oğlu 1977 d.lu Göçebe cd. No=l Besni/Adıyaman fatura adreslidir
olup PKK/Kongra-Gel Terör Örgütünün Şemdinli ilçesi Gümrük sorumlusu olan Sabri (K)
Ali KISDCYOL tarafindan kullanılmaktadır.) nolu GSM abonesinin, (3) ay süreyle
dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda
alınmasına karan verilmiştir.

0536 368 10 02 nolu GSM'nin yapılan dinlenmesinde:
Tarih Saat ve Süre : 03.10.2005-14.15.26
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- 0 535 251 44 11
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRİ (K)- SEFERİ YILMAZ
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 YA O GÜN BİR YERDE GÖRÜŞMÜŞTÜK YA
10 02 BERMİZE BERMİZE
10 02 YARIN GELİYOR ORAYA
10 02 SABRİ'NİN BAKKALI
44 11 OLDU PROBLEM OLMAZ
44 11 BABAN BOL BOL CEVİZ ALACAKMIŞ
44 11 SENİN ORDAN GEÇECEK ÖBÜR TARAFTA NÜFUS DEĞİŞİK
BULAMIYORLAR BİLİYORSUN

Tarih Saat ve Süre : 10.10.2005/16.13.40
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 535 251 44 11 - O 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : HACI(K) SEFERİ YILMAZ SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 SEN KİMSİN?
44 11 HACI HACI
44 11 BABAN GELDİ
10 02 SAĞLAM GELDİ
44 11 BURDADIR BURDA

NOT : SABRİ (K) Ali KISIKYOL ile HACI (K) Seferi YILMAZ'in görüşmesi : Bu
görüşmede HACI (K) Seferi YILMAZ SABRİ (K) Ali KISIKYÖL'u arayarak Babasının
Şemdinli ilçesine geldiğini bildirmektedir.

NOT: SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile HACI (K) Seferi YILMAZ'in görüşmesi : Bu
görüşmede SABRİ (K) Ali KISIKYOL kendisini görmek için Şemdinli ilçesine gelecek olan
Babası Hasan KISIKYOL 'u Seferi YILMAZ'm karşılamasını istemektedir.

Tarih Saat ve Süre : 16.10.2005/ 09.03.57
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- 0 535 251 44 11
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRi (K)-SEFERİ YILMAZ
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 MARHABAHACI
10 02 LEYLA NIN SANA SELAMI VAR
44 11 DEDİM SİZİN BİRAZ KİTABINIZ VARDI
10 02 AKTAR GELSİN
44 11 SAĞLAM GELSİN BİLİYORMUSUN
10 02 BİR TANE VARYA S ARIŞIN
44 11 BEN O GÜN DÖNDÜĞÜMDE BENİM BAŞIMA NE GETİRDİLER
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44 11 BEN DÖNDÜM YA O GÜN
44 11 O YOLDAKİLER
10 02 SEN TEHLİKELİ BİR ADAMSIN
44 11 BENİM ORDAKİ, BERABER GELDİK YA İSMİNİ SÖYLEME

NOT : HACI (K) Seferi YILMAZ ile SABRI (K) Ali KISIKYOL'un görüşmesi : Bu
görüşmede Seferi YILMAZ'm kırsala gidip SABRI (K) Ali KISIKYOL ile buluştuktan sonra
geri dönüşünde arama noktasına denk geldiğini, ayrıca elinde bulunan bazı malzemeler ile
dağa gidecek olan yeni katılımları göndermesini içeren görüşmelerdir.

Tarih Saat ve Süre : 18.10.2005/12.49.05
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : X NUMARA- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : Seferi YILMAZ- Renas (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe

SEFERİ O KİTAPLAR GELDİ Mİ?
RENAS EVET GELDİLER
SEFERİ SAĞLAM GELDİLER Mİ?
RENAS EVET SAĞLAM GELDİLER ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

NOT: HACI (K) Seferi YILMAZ ile RENAS (K) isimli örgüt mensubunun görüşmesi:
Bu görüşmede HACI(K) Seferi YILMAZ'm kırsaldaki örgüt mensuplarına malzeme
aktardığını, ancak aktardığı malzeme ve yeni katılımlardan bahsederken (Kitap) kelimesini
kullandığı görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Şemdinli 'deki Özipek pasajında
bulunan Seferi YILMAZ'a ait Umut Kitapevinin gerçekte örgüte malzeme aktarma, dağa
çıkacak olan gençleri gönderme ve örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacı taşıdığı
görülmektedir.

Tarih Saat ve Süre : 04.11.2005/16.32.44
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 536 368 10 02-0 535 251 44 11
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)-SEFERİ YILMAZ
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 YAV BU ŞİMDİKİ KONUŞTUĞUMUZ NUMARA SENİN ÜZERİNDEDİR.
44 11 HANGİSİ
10 02 BU ŞİMDİKİ KONUŞTUĞUMUZ NUMARA
44 11 HEHE BENİM ÜZERİMDEDİR DOĞRUDUR
10 02 EE SEN BAŞKA BİRİSİYLE BENİ ARAYAMAZ MISIN BENİ ?
10 02 YAV BİRAZ İŞİM ACELEYDİ
10 02 PEKİ BAŞKA YANİ BAŞKA BİR ŞEYLE ARAYAMAZ MISIN BENİ?
44 11 YAV BENİM YERİM FELLUCEDİR ÇIKAMIYORUM BİLİYOR MUSUN?
10 02 EVET EVET TAMAM O ZAMAN SEN BANA BİR ADRES VERSENE
10 02 E TAMAM BİR EVİNKİNİ VER ÇÜNKÜ DIŞARI DA ALMANYADAN

EŞYALAR GELECEK HA
44 11 UMUT KİTABEVİ ŞEMDİNLİ
44 11 İSMİMİ DE VERİYORSUN SOYADIMI BİLİYORSUN DEĞİLMİ
44 11 YILMAZ YILMAZ
44 11 YANİ CUMHURİYET CADDESİ OLUR

NOT : HACI (K) Seferi YILMAZ ile SABRI (K) ALİ KISIKYOL 'un görüşmesi : Bu
görüşmede SABRİ (K) ALİ KISIKYOL "Almanya 'dan örgüte bir paket geleceğini" bu paketin
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gönderilmesi için HACI (K) Seferi YILMAZ'dan adres istediği. HACI (K) Seferi YILMAZ'm
da evinin ve işyeri olan Umut Kitapevinin adresini verdiğini.

Tarih Saat ve Süre : 09.11.2005/13.53.35
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 536 368 10 02- 0 535 313 62 92
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRİ (K)-FAİK DUYAN
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
62 92 ŞİMDİ BİZ ÇARŞIDAYIZ KIYAMET GİBİ BİZDE ONLARIN ARABASINI

YAKALADIK RESİMLERİNİ ALDIK.
10 02 KAÇ KİŞİ YAKALADINIZ, KAÇ KİŞİ ELİNİZDE VAR
62 92 VALLAHİ BİRİNİ YAKALADIK ONU DA BIRAKTIK. MİLLET EKSİKTİ

GELMİŞLERDİ ŞİMDİ ARABADA EŞYALARI VAR MİLLET YÜRÜYÜŞ YAPIYOR
ÇARŞIDA.

10 02 EE TAMAM ARABAYI YAKIN ARABAYI.
62 92 BİZ ADAMLARI İMHA ETTİK.
10 02 EVET EVET BANA BAK KİM YAPMIŞSA ELİNİZLE ÖLDÜRÜN

KANINI İÇİN.
62 92 VALLAH BİZ YÜKSEKOVA'NIN ÇIKIŞINA GETİRDİK İMHA ETTİK.
10 02 TAMAM ARTIK İLÇE BAŞKANI İLÇE BAŞKANI İLE BİR ÇÖZÜM

YAPIN OLAY YARATIN.

0535 313 62 92: Faik DUYAN. Cemal oğlu 1985 doğumlu Gelişen Köyü/Hakkari

NOT: 09 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli İlçesinde meydana gelen patlama olayından
(1) saat sonra SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile AGİRİ (K) Yılmaz ERTAŞ isimli örgüt
mensubunun görevli personele ait J. İst. aracının tahrip edilmesini de içeren görüşme.

Ayrıca bu görüşmede örgüt mensupları kitapçıya bomba atan şahısları Yüksekova
çıkışına götürüp imha ettiklerini söylemektedir.

Tarih Saat ve Süre : 09.11.2005/ 17.42.19
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan :(X) NO- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler :MECİT...-SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe

MECİT BEN MECİT MECİT.
MECİT BEN SANA BİR BİLGİ VERMİŞİM.
10 02 EVET EVET.
MECİT O DOĞRUDUR.
10 02 DURUMU KESİN Mİ TAMAM.
MECİT EVET DOĞRUDUR. TAMAM İKİSİ DE KESİNDİR O

LOKMAN'DIR.
10 02 O CENAZELERİ NEREYE GÖTÜRMÜŞLER?
MECİT ZİVEY YE GÖTÜRMÜŞLER.
10 02 BEN DİYORUM SEN İYİ BAK BU İŞ KİMİN ELİYLE YAPILMIŞ

İYİ BAK BİLGİ ELDE ET BİZE BİLDİR.
MECİT LOKMAN'IN ELİYLE YAPILMIŞ. LOKMAN'DA KENDİSİ DE

HÜKÜMET TARAFINDAN HA.

NOT : SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile LEYLA (K) isimli örgüt mensubunun abisi
MECİT isimli şahısla 09 Kasım 2005 tarihindeki bombalama olayı hakkındaki görüşme : Bu
görüşmede SABRİ (K) ALİ KISIKYOL olayı kimin yaptığım öğrenmesi için MECİT'e görev
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vermektedir. MECİT'de olayı yapanları araştırdığını Teto oğlu Lokman isimli bir şahsın bu
olayı gerçekleştirdiğini söylemektedir. Daha önceki 01 Kasım 2005 tarihli olayla ilgili
görüşmede 01 Kasım 'daM büyük patlamada Lokman BİLMEZ isimli işbirlikçinin parmağı
olması da düşündürücüdür.

Tarih Saat ve Süre : 09.11.2005/ 18.29.20
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : (X) Numara- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : X Şahıs -Sabri (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
X SANA BİR ŞEY SÖYLEYEYİM REŞİT YANIMA GELDİ DEDİ Kİ

KENDİLERE SÖYLE DEDİ. O ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMA VARDI YA.
X O POLİSLERİN SİLAHLARI, YELEKLERİ, ŞARJÖRLERİ. O EŞYALARIN

HEPSİ ELİMİZDE ONLARI NE YAPALIM
10 02 YA BANA BAKSAN. ONLARI KALDIRIN SAKLAYIN.
X BU EŞYALAR ELİMDE MÜŞKÜL DURUMDAYIM BU EŞYALAR

ARABANIN İÇİNDE.
X BİZ ŞİMDİ ŞEMDİNLİ'DE ÇARŞININ İÇİNDEYİZ.
10 02 ONLARI ALIN BİR YERDE SAKLAYIN.
10 02 YANİ SİZ BİR YERE KOYUN BİZ GELİR ALIRIZ
10 02 SAKLAYIN BU TARAFA GELİRSENİZ KENDİNİZLE GETİRİN TAMAM.
10 02 EVET BİRİ SENSİN BİR KİŞİ DAHA VAR.

NOT : SABRİ (K) ALİ KISIKYOL ile (X) örgüt mensubunun 09 Kasım 2005
tarihindeki bombalama olayı ile ilgili görüşmeleri: Bu görüşmede Hakkari İl Jandarma
Komutanlığına ait İsth. Aracı ile birlikte araçtaki silah, teçhizat ve dokümanların REŞİT (K)
isimli örgüt mensubunun eline geçtiğini, REŞİT (K) isimli örgüt mensubunun olay günü
Şemdinli merkezinde olduğunu kanıtlayan görüşmedir. Bilindiği gibi 01 Kasım 2005
tarihindeki büyük patlama olayını da REŞİT (K) un gerçekleştirdiği vatandaşlara büyük
ölçüde zarar verildiği için önceki görüşmelerde tenkit edilmektedir.

Tarih Saat ve Süre : 09.11.2005/20.18.12
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaraları : (Y) Numara- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : Y Şahıs -SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe

Y SABAH BEN ŞEMDİNLİ'YE GELDİM 1-2 SAATTİR BİZİM ÇARŞININ
GİRİŞ ÇIKIŞINI KAPATMIŞLAR. BİZ NÖBET TUTUYORUZ YA O DOSYA
MOSYALAR ŞEMDİNLİ'NİN PROJESİ ARABADADIR.

10 02 ONLARIN DOS MU, MOS MU ASKERİ DOKÜMAN GİZLİ MİZLİ
HAMOYLA ÇIKARIN GÖTÜRÜN BİR YERE GÖTÜRÜN SAKLAYIN.

Y TAMAM ONLARI SAKLAYACAĞIZ. ŞİMDİ BİZ SAVCININ SÖZÜNE
BAKIYORUZ SAVCI KEŞİF YAPACAK. MİLLET LİNÇ YAPTI BİZ DE DEDİK SAVCI
MİLETVEKİLİ AVUKATLAR HAKKARİ'DEN GETİRDİĞİMİZ AVUKATLAR ORDA
KEŞİF YAPACAK.

. Y ARKADAŞLARI DİYOR İKİ KİŞİ ASTSUBAY, BİR KİŞİ DE UZMAN
ÇAVUŞ DEVLETİN ÖZEL TİMİ.

10 02 YA BEN DİYORUM ARABADAKİ EŞYALAR VAR YA.
Y HE İÇİNDEKİ SİLAH BOMBA EŞYA.
10 02 BİZ ONLARI ŞEY YAPARIZ.
10 02 YOK, YOK TELEFON AÇIKTI TAMAM SEN O EŞYALARI ARABADAN

ÇIKARIN AGİRİ(K) İLE ARABAYI YAKIN TAMAM.
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Y YA DELİLLER KAYBOLMASIN DÜNYA KAMUOYU, GAZETECİLER
ÇEKSİN, SONRA YAKALIM.

10 02 ÖNEMLİ EŞYALARI ÇIKARIN FORMALİTE İCABI GAZETECİLER
ÇEKSİN.

NOT: Bu görüşmede Sabrı (K) Ali KISIKYOL, araç başında bulunan örgüt
mensuplarına ye işbirlikçilerine ısrarla arabayı ve içerisindeki dokümanları yakmaları
talimatı vermesine rağmen araç başındaki örgüt mensuplarının aracın içerisindeki delilleri
tespit ettirelim daha sonra yakarız demektedirler. Yine konuşmanın içerisinde bombalardan
bahsedilmesi, olay sonrası personele ait (2) adet MKE el bombasının kaybolması ile birlikte
araçta ele geçirilen (2) adet Alman malı el bombası ile Seferi YILMAZ'in işyerine atılan
bombaların olay sonrası kriminal tespitinde aynı bomba olduğunun tespit edilmesi olayın
tamamen planlı ve organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Yoksa olay günü dağdan
şehir merkezine gelen örgüt mensupları pasajda patlayan bombalar ile araç içerisindeki
konuşmalarda bahsettiği bombaların "DELİL " niteliği taşıdığını bilmelerine imkan yoktur.

Tarih Saat ve Sûre : 15.11.2005/ 15.05.51
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : (X)NO- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : (X) ŞAHIS-SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
X BAK BELGEDE GEÇTİ BU MESELE BİZİM YAPTIĞIMIZ OLAY YOK

MU, ONLAR ONU TESPİT ETMİŞ BELGEDE YAZILI.

NOT : HACI (K) Seferi YILMAZ ile SABRİ(K) Ali KISIKYOL'un görüşmesi: Bu
görüşme olay sonrası C.Savcıhğına ifade veren Seferi YILMAZ'm öğrendiği bazı bilgileri
teyit etmek amacıyla SABRİ(K) Ali KISIKYOL 'u arayarak Almanya 'dan gönderilecek olan
paketin gönderilip, gönderilmediğini sormaktadır. Ayrıca konuşmada, HACI(K) Seferi
YILMAZ "Bizim yaptığımız olay yok mu, onlar onu tespit etmiş, belgede yazılıdır"
demektedir. Olay sonrası Özcan İLDENİZ'e ait olan İstihbarat Dokümanlarında, Seferi
YILMAZ'm 05 Ağustos 2005 tarihindeki eylem ile 01 Kasım 2005 tarihindeki patlama olayına
Seferi YILMAZ'm karıştığı bilgisi mevcuttur. Ayrıca C.Savcıhğına personel verdiği ifade de
Almanya'dan örgüte gönderilmek üzere Seferi YILMAZ'a bir paketin gönderileceği bilgisi de
iletilmiştir.

Tarih Saat ve Süre : 15.11.2005/15.28.10
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: (X)NO- 0 536 368 10 02
Arayan ve Aranan Kişiler : (X) ŞAHIS-SABRİ (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 SEN O MALZEMELERİ KİMİN ADINA GÖNDERDİN?
X UMUT KİTABEVİNE.
X TELEFONDA SÖYLEMEK İSTEMİYORUM.
10 02 GÖNDERDİĞİN YER HAVAYA UÇTU.
X BU SEFER'LE VAR YA ONA PAKET GELİYOR DEDİM.
X BEN ÖZELLİKLE ONUN ADINI YAZMADIM. ONUN DÜKKANININ

ADINI YAZDIM. BENİM ADIM DA YAZILI DEĞİL. DÜKKANIN ADI YAZILI NARLI
MARKET DİYE GÖNDERDİM. BENİM MERKETİN İSMİ.

10 02 BU AYIN 9'UNDA ALÇAKLAR ONA BOMBA ATTI. O ADAM ŞİMDİ
TV.LERE ÇIKTI. ZATEN O EŞYAYI ALMAZSAK ŞEMDİNLİ ALAY KOMUTANI
GİDECEK.
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(Önemli: İddianame 'nin 4. sayfasında Sn.Savcı Sabri 'nin konuşmasını diğer şahsın
konuşması yapmış)

NOT: SABRİ(K) Ali KISIKYOL ile Almanya 'da bulunan amcasının oğlu ile gönderilen
paket hakkında görüşme: Bu görüşmede Almanya 'dan gelecek olan paketin Seferi YILMAZ'm
işyeri adına gönderildiği, ancak işyerinin bombalandığım "Alçaklar" kelimesinin kullandığı
vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi örgüt kendi yandaşları ve örgüt mensuplarının ihanetlerini
Alçak olarak değerlendirir. Güvenlik güçlerini kastederse Düşman kelimesini kullanması
gerekirdi.

VAN 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 19/09/2005 tarih ve 2005/307 Müt. Sayılı
Karan ile Sabri (K) Ali KISIKYOL (Hasan- Hatice oğlu 1970 Çağlayancerit doğumlu
KAHRAMANMARAŞ-Çağlayancerit-Bozlar Köyü nüfusuna kayıth)'un kullandığı 0 536 368
10 02 GSM hattının dinlenmesi sonucu kullandığı 356 238 003 594 170 numaralı İMEİ tespit
edilmiştir.

VAN 4 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 06/10/2005 tarih ve 2005/364 Müt. Sayılı karan
ile 356 238 003 594 170 İMEİ numarasına (3) ay süreyle dinlenmesi, izlenmesi, tespit
edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması karan alınmıştır. (3) aylık
sürenin bitimine müteakiben VAN 4 ncü Aşır Ceza Mah. 03/01/2006 tarih ve 2006/11 Müt
sayılı karan ile 356 238 003 594 170 İMEİ numarasına ikinci kez (3) aylık süreyle
dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda
alınmasına dair uzatma karan alınmıştır.

356 238 003 594 170 No'lu İMEİ abonesinin yapılan dinlenmesinde:
Tarih Saat ve Süre : 10.12.2005/17.25.29
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 538 716 63 95-0 331 4003 87 02
Arayan : SABRİ(K) Ali KISIKYOL
Aranan : Hasan KISIKYOL (SABRİ (K)'un babasıdır)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe-Türkçe
63 95 TELEVİZYON SEYİR ETMİYORSUNUZ. HER GÜN GÜNDEMDİR.

MAHVETTİK BİZ ŞEMDİNLİ'Yİ.

NOT: Olaydan birkaç ay sonra SABRİ (K) Ali KISIKYOL ile babası Hasan
KISIKYOL'un yaptığı görüşmedir. Bu görüşmede babasına seni mahkemeye çağırırlarsa,
Şemdinli'ye gezmeye gittiğini söylemesini. Seferi YILMAZ'ın adını vermemesini istemektedir.

Bu görüşmedeki en önemli husus SABRİ (K) Ali KISIKYOL'un babasına "sen
televizyon seyretmiyor musun o adam "Seferi YILMAZ" her gün televizyona çıkıyor, her gün
gündemdir- MAHVETTİK BİZ ŞEMDİNLİ'Yİ - diyerek, 09 Kasım 2005 tarihindeki patlama
olayım PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır.

VAN 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 19/10/2005 tarih ve 2005/366 Müt. Sayılı karan
ile 0536 222 49 88 nolu GSM'nin, (3) ay süreyle dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması karan alınmıştır. (3) aylık sürenin bitimine
müteakip VAN 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 17/01/2006 tarih ve 2006/10 Müt sayılı karan
ile ikinci kez (3) aylık sureyle GSM numarasının dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair uzatma karan alınmıştır.

0536 222 49 88 nolu GSM'nin yapılan dinlenmesinde:
Tarih Saat ve Süre : 06.02.2006-14.57.28
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0536 222 49 88-9176 2557 9806
(ALMANYA)
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Arayan Kişi : SABRi (K) Ali KISIKYOL
(Hasan oğlu 1970 doğumlu Kahramanmaraş-Çağlayançerit-Bozlar köyü nüfusuna kayıtlıdır.)

Aranan Kişi :EDİP
Konuşma Dili/Lehçe : Türkçe
49 88 :SEN BU ŞEMDİNLİ MESELELERİNİ DUYDUN DEĞİL
98 06 :YA HE DUYDUM, AGİRİ'NİN İSMİNİ OKUDUM. BİR GAZETEDE

TAKİP EDİYORUZ DA, AMA SAĞLAM ŞEY YAPMAMIŞ
49 88: ÇOCUK, ÇOCUK
98 06: DUYDUĞUMA GÖRE AGİRFDE GELMİŞ
49 88 :EVET EVET AGİRİ'DE GELMİŞ
98 06 .AGIRTDE GİTMİŞ
49 88 :EVET DOĞRU. DEDİM EDİP, YA YAPAN...
98 06 :HE...
49 88 .YAPAN BİZİZ, AMA SAHİPLENEN DE BAŞKALARIDIR HA, HABERİN

VAR?
(09 Kasım 2005 tarihindeki bombalama olayı)
NOT : SABRI (K) ALİ KISIKYOL ile daha önce PKK terör örgütünde faaliyet

göstermiş ve örgütten kaçarak K.Irak üzerinden Almanya ya giderek mülteci kampında kalan
Edip.... isimli arkadaşı ile yaptığı görüşme, bu görüşmede:

SABRİ (K) ALİ KISIKYOL, çok zor şartlarda örgütte sorumlu düzeyde faaliyet
gösterdiğini, ancak örgütün üst düzey sorumluları tarafından taktir edilmediğini, aslında
PKK terör örgütünün çok temiz ve pırlanta gibi olduğunu, ancak yönetim kadrosundaki
teröristlerin sorumluluk sahibi olmadıklarım,

Yukarıdaki sebeplerden dolayı PKK terör örgütünden kaçmaya karar verdiğini,
bundan dolayı Klrak'tan nasıl geçip Almanya'ya kaçakçılar aracılığı ile geçebileceği,
yanında yüklü miktarda para olduğunu, bu parayla gitmesi durumunda Klrak'taki
peşmergelerin nasıl davranacağı hakkında bilgi almak için aynı güzergahtan kaçan EDİP
isimli arkadaşından bilgi aldığını,

SABRİ (K) ALİ KISIKYOL. örgüt içerisindeki hiyerarşiyi eleştirdikten sonra, arkadaşı
EDİP'e Şemdinli'deki olayları duyup duymadığım sorduğunu, arkadaşı Edip'inde olayları
takip ettiğini (senin-SABRİ (K) un ve AGİRİ (K) un) adının geçtiğini ancak AGİRİ (K) un
sağlam iş yapmadığını, çocukça davrandığını söylemektedir. Bunun üzerine SABRİ (K) nin -
ŞEMDİNLİ'DEKİ OLAYLARI BİZ YAPTIK. BAŞKALARI SAHİPLENDİ- diyerek, 09 Kasım
2005 tarihindeki umut kitapevine bomba yatması eylemini PKK terör örgütünün
gerçekleştirdiğini söylemektedir.

Bilindiği gibi, olay günü saldırıya uğrayan Jandarma İstihbarat personeli aracın
başından ayrıldıktan kısa bir süre sonra aracın kontrolünü ele geçiren örgüt mensupları ve-
işbirlikçilerinin örgütün ŞEMDİNLİ KIRSAL SORUMLUSU SABRİ (K) Ali KISIKYOL ile
yaptıkları telefon görüşmelerinde olay günü AGİRİ (K) ve REŞİT (K) isimli teröristlerin
Şemdinli merkezinde olduğu tespit edilmiştir. Bu konuşmada da AGİRİ (K) nin olayı
gerçekleştirdiğinin vurgulaması aynı zamanda diğer konuşmaların teyidini de yapmaktadır.

Olay sonrası konu hakkında yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen teknik bilgiler
neticesinde, Şemdinli'deki patlamalara karışan örgüt mensuplarından, SABRİ (K) Ali
KISIKYOL, AGİRİ (K) Yılmaz ERTAŞ ve REŞİT (K) isimli örgüt mensupları PKK terör
örgütünden yüklü miktarda para çalarak kaçtıkları bilgileri elde edilmiştir.

02 Kasım 2005 tarihli telefon konuşmalarında görüleceği gibi 01 Kasım 2005
tarihindeki büyük patlamayı gerçekleştiren Reşit (K) ile birlikte (diğer örgüt mensupları ki
bunlar SABRİ (K) ve AGİRİ (K) olduğu telefon dinlemedeki tutanaklarda tespitlidir.)
Soruşturma açılacağı bilinmektedir. Bütün bu durumlar birleştirildiğinde örgüt içerisinde bir
iç hesaplaşmanın olduğu sonucuna varılabilir." Biçimindedir.
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XIV- TANJU ÇAVUŞ OLAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

1- Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırladığı İddianamede Konunun Ele
Almışı

Komisyonumuzca 19.11.2006 tarih ve A.0.1.GEÇ. 10/322,323,324- 64 sayılı yazısı ile
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından Tanju ÇAVUŞ'a ait hazırlık soruşturması dosyasının
ve iddianamenini onaylı bir sureti istenilmiş,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.02.2006 tarih ve B.03.0. cig.
0.00.00.03-659-138-2006 sayılı üst yazısı ile dosya örneği gönderilmeyip sadece 21.12.2005
tarihinde tanzim edilen iddianame örneğinin gönderildiği;

Soruşturma no. 2005/1591. Esas No. 2005/580 ve İddianame no : 2005/60 savılı
iddianamede: Tanju Çavuş'un 10.11.2005 günü gözaltına alınıp 12.11.2005 günü
tutuklandığı, isnad edilen suçun meşru müdafa sınırının aşılması suretiyle bir kişiyi öldürmek,
silahla beş kişiyi yaralamak olduğu ve "09.11.2005 tarihinde Şemdinli ilçesi Cumhuriyet
Caddesi üzerinde bulunan Umut Kitapevine yapılan el bombalı saldın sonucu kitapevinde
bulunan Mehmet Zahir Korkmaz'ın ölmesi, bir kişinin de yaralanması üzerine Şemdinli
ilçesinde yasadışı olarak toplanan kalabalığın kamu binalarım taşlayarak zarar verdikleri,
kalabalığın olay yerinden uzaklaştırılmasının sağlanması üzerine Şemdinli Cumhuriyet
Başsavcılığınca bombalama olayı nedeniyle olay yerinde yapılan inceleme sırasında bir grup
halkın inceleme mahallinin ilerisinde Ziraat Bankasının karşısına gelen yerde toplandıkları ve
olayı protesto etmeye devam ettikleri,

Şüpheli Tanju Çavuş'un 08.11.2005 tarihinde eşinin rahatsızlığı sebebiyle Van ilinde
bulunduğu ve eşinin tedavisini 08.11.2005 tarihinde Van Özel Divan Hayat Hastanesinde
yaptırdığı ve o gece Fuat otelinde eşi ve çocukları ile kaldıktan sonra Şemdinli ilçesindeki
evine gitmek üzere 09.11.2005 tarihinde Van ilinden ayrıldığı, saat 17.30 sıralarında da
Şemdinli ilçesine giriş yaptığı, Şemdinli ilçe girişindeki bir grubun elektrik direğini yola
devirerek ateşe verdiklerini gören Tanju Çavuş'un yolun kenarındaki boşluktan geçerek
Yüksekova yolu üzerinde Cumhuriyet Caddesine doğru 42 D 1935 plaka sayılı aracı ile
gitmeye devam ettiği, şüpheli Tanju Çavuş'un aracı ile ilerlerken Şemdinli Cumhuriyet
caddesinde ziraat bankasının karşısında bulunan ve caddeyi tamamen dolduran bombalama
olayını protesto eden bir grup ile karşılaştığı, grup içerisinden Tanju Çavuş'un uzman çavuş
olarak görev yaptığını bilen ve kimlikleri belirlenemeyen bazı kişilerin Tanju Çavuş'un
aracına saldırdığı, aracın arka ve sol arka yan camının kırıldığı, aracın muhtelif yerlerine zarar
verildiği, bu sırada araç içerisinde bulunan eşi ve çocuklarının saldın üzerine korktukları,
Tanju Çavuş'un aracı ile yolda ilerlemesinin güçleşmesi ve aracına yapılan saldınlar
nedeniyle üzerinde bulunan ruhsatlı sarsılmaz Kılınç marka 9 mm'lik B 00-03597 seri nolu
tabanca ile araç içerisinden rastgele ateş etmeye başladığı, şüpheli Tanju Çavuş'un silahı ile
ateş etmesi sonucu caddede bulunan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı Ali Yılmaz'ın öldüğü
diğer 5 müştekinin de kesin hekim raporlarına göre ateşli silah ile basit tıbbı müdahale ile
giderilebilecek şekilde yaralandıklan, şüpheli Tanju Çavuş'un böylelikle üzerine atılı suçu
işlediği yukanda yazılı deliller ve soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla,

Şüpheliye ait duruşmanın mahkemenizde icrası ile, müsnet suçtan eylemine uyan
yukarıdaki sevk maddeleri ile cezalandınlmasma, şüphelinin suçta kullandığı sarsılmaz Kılınç
marka 9 mm'lik B 0003597 seri nolu tabancanın TCK'nun 54. maddesi uyannca
müsaderesine, şüphelinin gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nun 63. maddesi
gereğince cezasından mahsubuna karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."
biçiminde ceza talep edildiği incelenmiştir.
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2- Mülkiye Müfettişliğinin 27.02.2005 tarih ve 82/8 sayılı "Araştırma
Raporu"nda Tanju Çavuş Olayının Değerlendirilmesi:

Mülkiye Müfettişinin anılan raporunda aynen;
" C. ŞEMDİNLİ 3 NCÜ DAĞ KOMANDO TABUR KOMUTANLIĞINDAN

TEMİN EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİ:
16.11.2005 tarihinde 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığına gönderilen yazı ile

Komutanlık enirinde görev yapan Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ'la ilgili olarak; "09 Kasım
2005 tarihinde Şemdinli ilçe merkezinde Ziraat Bankası önündeki kalabalığa,
Komutanlığınız emrinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Tanju ÇAVUŞ'un silahla
ateş etmek suretiyle bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olduğu
iddia edilmektedir. Bu şahsın Komutanlığınızda görevli olup olmadığının, görevli ise
olay yerinde bulunma sebebinin tasdikli belgeleri ile birlikte,** gönderilmesi istenmiş olup,
Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı 16.11.2005 gün ve 1623 sayılı cevabi
yazısı ile istenen bilgi ve belgeleri göndermiştir. Bu bilgi ve belgelerde;

09 Kasım 2005 Çarşamba günü Şemdinli'de meydana gelen olaylar sırasında bahsi
geçen 42 D 1935 plaka sayılı aracın, 1993 model Doğan SLX marka, beyaz renkli hususi
otomobil olduğu, Pol-Net sorgulamasına göre Sevil ÇAVUŞ (Tanju ÇAVUŞ'un eşi) adına
kayıtlı olduğu,

Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığında Piyade Uzman Çavuş olarak
görevli Tanju ÇAVUŞ'a 06 Kasım-10 Aralık 2005 tarihleri arasından yıllık izin verildiği,
ilgilinin 08 Kasım 2005 tarihinde eşini tedavi için Van'a götürdüğü ve 09 Kasım 2005 günü
eşi ve çocukları ile birlikte Van'dan Şemdinli'ye dönüşü sırasında malum olayların yaşandığı,

Tanju ÇAVUŞ'un 06.11.2005-10.12.2005 tarihleri arasında izinli olduğuna ilişkin izin
belgesi, Sevil ÇAVUŞ adına Van Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanınca
düzenlenmiş 08.11.2005 tarihli TSK Reçete Kağıdı, 01 Ağustos 2005 tarihinde Şemdinli 3
ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı Lojman tahsis Çizelgesine göre C Blok 2 Nolu
Dairenin Tanju ÇAVUŞ'a tahsis edildiğine ilişkin belgenin, Van Askeri Hastanesinin Hasta
Kayıt Defterinin 3001 nci sırasında 08.11.2005 tarihinde Sevil ÇAVUŞ'un kaydının
bulunduğu evrakın, Van'daki Fuat Otelinin 101 nolu odasında Tanju ve Sevil ÇAVUŞ çiftinin
08.11.2005 tarihinde kaldığına ilişkin belgenin yazılar ekinde ibraz edildiği,

İncelenmiştir.

8. KEŞFİN YARIM KALMASINA NEDEN OLAN "TANJU ÇAVUŞ" OLAYI:
Konunun anlaşılabilmesi açısından öncelikle olayın taraflarının ve tanıklarının

beyanlarına baktığımızda;
Sözleşmeli Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ; "Ben Üçdağ Komando Taburunda 5 yıldır

Uzman Çavuş olarak çalışıyorum. 06 Kasım günü 30 gün yıllık 4 gün yol olmak üzere 34 gün
izin aldım. Daha önceden randevu aldığıma için eşimi Van Askeri Hastanesine tedavi için
götürdüm. Yapılacak tedavi özel Hayat Hastanesinde gerçekleşti. Tedavi olduğunda saat:
18.30 civarıydı. Hastaneden ayrılınca biraz şehirde dolaştık ve kakacağımız Fuat Otele gittik
Akşam yemeğimizi dahil bu otelde yedik Sabah 09.30-10.00 civarında Otelden ayrıldık. Bir
kuyumcuya uğrayarak Birliğimizde görevli ve komşumuz olan Uzman Çavuş arkadaşım
Hüdayi Çakar'm eşine ait künyeyi tamir ettirmek üzere Belediye Pasajına gittik Tamir
işleminin vakit alacağını öğrenince vazgeçtik Almayı düşündüğüm araç için Fiat/Tofaş
Bayiine uğradık. Saat: 13.10 civarında bu bayiide idik Bir süre araçlara baktık sonra
Şemdinli'ye hareket ettik. Hoşap Kalesinde çay molası verdik Yüksekova'dan ekmek aldık.
Şemdinli'ye geldiğimizde Saat: 17.30 sularında idi. Tüm yolculuk boyunca cep telefonum
kapalı olduğu için İlçede ne olup bittiğinden habersizdik Polis noktasının karanlık olduğunu
gördüm. Hemen Polis noktasından sonra küçük bir sırt var burayı aşınca bir kalabalığa
rastladık. Önce bir düğün olabileceğini zannettim. Eşimin yerlerde taşlar var demesi üzerine
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durumun farklı olabileceğini anladım. Ama artık kalabalığın arasında idik Nitekim
geldiğimiz yerde caddeyi elektrik direği ile kapatmışlardı. Biz direğin kenarından geçerek
yolumuza devam etmeye çalıştık Durumun olağanüstülüğünü görünce uzun farlarımı yaktım.
Camının penceresini açtım. Etraftan bu polis vurun öldürün benzeri bağırmalar geliyordu.
Kalabalık gittiğimiz yöne doğru artan kalabalığa bizim polis olduğumuz yolunda yüksek sesle
bilgiler aktarıyordu. Cadde kalabalık olduğu için yolda zaten güçlüklerle ilerliyorduk. Ziraat
Bankasının önündeki kavşağa 25-30 metre kala bir grup gelerek aracımıza taşlı sopalı
saldırıda bulundu. Araçta arkada 3 çocuğum ön koltukta eşim oturuyordu. Arka cam da
kırılınca çocuklarıma koltuğun arasına yatmalarım söyledim. Çocuklar tablonun dehşeti
karşısında "baba bizi kurtar, biz ölmek istemiyoruz" biçiminde bağınyorlardı. Eşim de
hakeza endişelenmişti. Artık normal şartlarda ilerleme şansımız kalmamıştı. Bir linç girişimi
ile karşı karşıya idik. Çocuklarımı ve eşimi kurtarmak amacıyla zaten açık olan pencereden
silahımı havaya doğru kaldırarak birkaç el ateş ettim. Oluşan şaşkınlıktan yararlanarak olay
yerinden uzaklaştım. Kesinlikle hedef gözeterek ateş etmem söz konusu değildir. 3 Dağ
Komando Taburu Lojmanlarına giderek ailemi eve bıraktım. Birlik Komutanını
bilgilendirdim. Aracımı Tabura götürdüm. Kendimde geceyi orada geçirdim. Daha sonra
C.Savcıhğım talimatı üzerine Emniyet yetkileri eve geldi. Silahımı teslim aldılar ve Savcılığın
talebi üzerine tutuklandım."

Tanju ÇAVUŞ'un eşi Sevil ÇAVUŞ; "6 Kasım günü eşim 30 günlük yıllık izine
ayrıldı. Benim şahsi sağlık sorunlarım nedeni ile yaklaşık 3 aydır tıbbi tedavi görmekteydim.
Tedavim için 8 kasım gününe Van Askeri hastanesinin kadın hastalıklı bölümünden randevu
almıştık. 8 Kasım günü ilçeden Van'a karayolu ile ve kendi aracımızla hareket ettik.
Saat: 11.00'deki randevümüze yetiştik Ancak tedavinin özelliği nedeni ile ve askeri
hastanenin bu konudaki imkanlarının yetersizliği bakımından tedavim özel hayat
hastanesinde akşam saatlerinde tamamlandı. Güvenlik şartlan nedeni ile geceyi Van 'da Fuat
otelinde geçirdik 9 Kasım günü Saat: 13.00 civarında Van'dan Şemdinli ye hareket ettik.
Şemdinli ye geldiğimizde Polis noktasının karanlık olması her zamankinden farklı bir durum
olduğu izlenimini bana verdi. Normal olarak o bölgenin aydınlatılmış olması gerekiyordu.
İlçe merkezine doğru haraket ettiğimizde kalabalıklar ile karşılaştık. Önceleri kalabalığa
rağmen her şey yolunda gidiyordu. Ancak merkeze yaklaştıkça kalabalık çoğaldı. Sanıyorum
aracımızın plakasından dolayı bazı kimseler eşimin güvenlik görevlisi olduğunu fark etti.
Kalabalık zaten "PKK içeri, Türkiye dışan" gibi sloganlar atıyordu. Fark edilme hadisesi ile
birlikte bize yönelen bağırmalar ve şiddet gösterileri başladı. Arabamızın önünden ve
arkasından tacizler ile karşılaştık Eşime Polis olduğu yönünde bağırmalar vardı. Eşim Polis
olmadığını söylemesine rağmen kalabalık teskin olmadı. Orada herhangi bir tanıdık yüze de
rastlayamadık. Doğal olarak araçta bulunan 11, 9 ve 6 yaşlarındaki çocuklarım ciddi bir
korkuya kapıldılar. Çocuklarım arabanın arkasında, ben ön sağ tarafta oturuyordum.
Taşlarla arabanın arka tarafındaki camlar tamamen kırıldı. Eşimin soğuk kanlılığını
korumaya çalıştığını gözledim. Zaman zaman bende ikaz ederek "aman kimseye aracı
değdireyim deme " diye ikazlarda bulundum. Belli bir noktadan sonra hiç ilerleme şansımız
kalmadı. Taşlar ve tekmeler ile araca müdahaleler arttı. Linç edilme ortamı tamamen
oluşmuştu. Bazıları "yakın bu arabayı" diye bağırıyordu. Eşim silahını eline alınca ben
yeniden "yapma" dedim. O bana "endişe etme, havaya ateş açacağım, kalabalık ancak bu
şekilde bize yol verir" dedi. Birkaç el havaya ateş etti. Bu arada önümüzdeki kalabalık yere
yattı. Arkamızdaki şahıslar hâlâ saldırılarına devam ettiler. Biz bu küçük duraksamadan
yararlanarak hızlı bir biçimde dağ komando taburu lojmanlarındaki evimize giriş yaptık Bir
süre sonra eşim durumu birilerine telefon ile anlattı. Ancak o anda ciddi bir korku yaşayan
çocuklarım ile ilgilendiğim için muhatabının kim olduğunu bilemiyorum. Arabamızın
kaportasında, arka sinyal lambalarında ve camlarında ciddi hasarlar yaşadığımız trajedinin
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en önemli delilidir. Çocuklarım olayın şokunu hâlâ atlatabilmiş değil, normal olmayan
tepkileri devam ediyor."

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Sanırım 15.30-16.00 sıralarında
savcı bey'i keşif yapmak üzere olay mahalline götürdüm. Yanımda beş kişilik kuvvetimde
vardı. Bu arada Başkomiserim beni aradı ve "nokta düşüyor" dedi. Keşif mahallinden
ayrıldım ve Emniyete döndüm. Emniyet Müdürlüğüne gireceğim sırada olay mahallinden 7-8
el silah sesi geldiğini duydum. Orada bulunmadığım için ben görmedim ancak sonradan
aldığım bilgilere göre Ziraat Bankası önüne toplanmış ve ateş yakmış olan 500-600 kişilik
gruba Tanju Çavuş isimli uzman çavuşun ateş açtığı ve 5 kişinin de yaralandığını, hepsinin de
Yüksekovaya sevk edildiğini söylediler... "

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ; "...Keşif yürürken silah
atıldığını ve bazı şahısların silahla yaralandığı haberi geldi. Beni Mehmet TEKİN isimli şahıs
aradı ve silah atma olayının faili olarak Tanju Çavuş 'un gösterildiğim ifade etti. Ben bu
şahısın hangi birlikte görev yaptığını öğrenmek üzere bir çalışma yaptım. O esnada Kriz
merkezinin vazife yaptığı Taktik Alayda bulunan sayın Valimiz beni çağırarak kendisine aynı
mahiyette gelen haberi söyledi. Araştırılmasını istedi. Araştırma sonucunda Tanju Çavuş 'un
Dağ Komando Tabur Komutanlığında görevli Uzman çavuş olduğunu öğrendim. O anda
tabur komutanı Polis noktasına yardıma gittiği için onu bekledim. Tabiatı ile onun dönüşü
biraz gecikti. Kendisi gelince konuyu ilettim. Gece 02.00 sularında yapılan bu görüşmeden
sonra ilgiliyi arayarak hiçbir yere çıkmaması tembih edildi. Savcı bey durumdan haberdar
edildi. Ertesi günde hadiseler devam ettiği için Tanju Çavuş 'u 10 Kasım günü akşam
saatlerinde evinden alarak Taktik Alayda gözetim altına aldık..."

Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN; "...Akşam üzeri Savcı Bey'in keşfi
sırasında bir takside kalabalığa ateş açıldı. Bu sırada bir vatandaş hayatını kaybetti. Ortalık
karışınca savcı Bey'de keşfi tamamlayamadan olay yerinden ayrıldı. Ateş açan kişinin uzman
çavuş Tanju Çavuş olduğunu vatandaşlar söylediler. Ateş açtığı araçta ayrıca iki erkek daha
varmış. Görgü şahitleri bu aracın da plakasını almışlar... "

Yüksekova Belediye Başkanı Salih YILDIZ; "...Ardından yaklaşık 6 saat sonra ilçe
savcısı yanında CHP Milletvekili Esat CANAN bey de olduğu halde keşif yapmaya gelmiştir.
Ancak keşfin yürütme esnasında 42 D 1248 plakalı araçtan keşif yapan savcı bey ve
etrafındaki avukatlarında bulunduğu kitleye ateş açılmıştır. Ateş açan şahıs ilçede herkesin
tanıdığı Tanju Çavuş isimli bir uzman çavuştur. Ancak görgü tanıkları Tanju Çavuşun da
yanında bir başka görevlilerin daha olduğunu iddia etmektedirler. Bu 6 saat içerisinde olayı
protesto etmeye yönelik olarak toplanan kalabalığın kamu binalarına karşı taşlı saldırıları
olduğunu, barikatlar kurulduğunu, lastikler yakıldığını duydum. Yarım kalan keşif sonrasında
açılan ateş nedeni ile ölen bir kişi ve yaralanan 4 kişi nedeniyle de çeşitli gerginlikler
yaşanmıştır..."

Kitabevine sahibi Seferi YILMAZ; "...Bu esnada yanında avukatlar ve CHP
Hakkari Milletvekili Esat CANAN beyde Savcı Bey 'e eşlik ettiler vatandaşlar uyan üzerine
10-15 metre uzağa çekilmişlerdi. Ancak esas kalabalık Ziraat bankası civarında
bulunmaktaydı. O saatlerde havada kararmış durumdaydı. Bir ara silah sesleri ve izli
mermiler gördük. Hemen akabinde Mehmet TEKİN isimli şahıs keşif mahalline doğru gelerek
"ateş açıldı ve beş kişi vuruldu " dedi. Bunun üzerine keşif civarında bulanan şahıslar tahrik
oldular. Emniyet Müdürüne yönelik olarak "Müdür bey tedbir alda ateş açılmasın " dediler.
Ancak Savcı bey keşif yapılması için şartları uygun görmese gerek ki keşif mahallinden
ayrıldı. Zaten o sırada ortalıkta biraz karışmıştı. Milletvekili biraz durdu ve savcı bey'in

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 506 —

nereye gittiğini sordu. Kalabalık yaralanan şahısların hastaneye sevk edilmesi nedeni ile
hastaneye gitti. Bende daha sonra hastaneye gittim. Cabbar ÖPENGİN ve Kadri ÖZCANER
araç başından hiç ayrılmayacaklarım söylediler. Bunların önemli bir delil olduğunu ifade
ettiler... "

Şemdinli halkından Abdulcebar ÖPENGİN; "...Savcı bey dosyaları incelerken
kendisini göremediğim ama sesinden Altınsu köyünden Abdulaziz DEMİR veya Hacı KILIÇ
olduğunu tahmin ettiğim bir kişi bağırarak savcı bey 'e ve Esat bey 'e "müdahale edin ateş
ediyorlar, beş kişi daha vuruldu " dedi. Bu fırsattan yararlanan ve ilçe merkezinde Alan yolu
üzerinde oturan ve 5-6 yıl önce babası PKK tarafından öldürülen ve deli Mehmet olarak
tanınan şahısın oğlu C. Savcısına bağırarak bir şeyler söyledi. O arada keşifte kullanılan
daktilo yere düştü..."

Olayda yaralanan Şemdinli halkından Abdtılvahit CANAN; "...Nitekim bir süre
sonra keşif başladı. Biz keşif yerine yaklaşık 150 metre mesafede idik Arkadaşım Muzaffer
ERDAŞ ile sohbet ediyordum. Kalabalık oldukça fazla idi. Ancak Yüksekova dan gelen
trafiğin hastane yoluna doğru gitmesi mümkündü. Genellikler insanlar kenarda beklediği için
tek tük de olsa araçlar geçiyordu. Artık hava tamamen kararmıştı. Beyaz renkli 42 plakalı
Şahin yada Doğan olduğunu tahmin ettiğim bir araç Yüksekova istikametinden hızlı bir
biçimde bizim bulunduğumuz noktaya doğru geldi. Ziraat bankasının önünde iken önce
havaya ateş açtı. Daha sonra kalabalığın üzerine doğru atışlar yaptı. Havaya ateş yaparken
sanki kullandığı silahı seri atışa ayarlamış, kalabalığa doğru silahı yönlendirdiğinde ise tek
tek atış şeklinde idi. Buradan silahın uzun namlulu bir silah olduğunu söylemek istemiyorum.
Ayrıca silahın kendi içerisinde seri ve tek tek atışa müsait bir mekanizme olduğunu da
söylemek istemiyorum. Ancak silahın tabanca yada özel timlerin zaman zaman polislerin
bazen jandarmalarında kullandığı fasa tip tabancadan büyük bir çeşit silah olduğunu tahmin
ediyorum. Nitekim şu anda sol diz kapağımın üstünde mermi çekirdeği halen bulunmaktadır.
Bu mermi çekirdeğini röntgen filminde gördüm. Ancak hiç kimse bize çekirdeğin hangi silah
tarafindan atıldığım söylemedi. Zaten atış sırasında yere yatmıştık Atış bitince ayağa kalkıp
koşmak istediğim. Ancak bacağıma hakim olamadığımı anladık Elimi bacağıma
götürdüğümde de kan ıslaklığını hissettim ve vurulduğumu anladım. Bana orda ki vatandaşlar
yardımcı oldular. Bir BMW araba ile hastaneye geldiğimi biliyorum. Hastanede merminin
vücudumda kaldığı anlaşılınca sargı yapılarak Yüksekova Devlet Hastanesine gönderildim.
Hava çok karanlık olduğu için namlu alevinden, bize ateş eden şahısın arabanın sol arka
tarafında oturduğunu zannediyorum. Aracın içinde bulunan şahıs yada şahısları görme
imkanım olmadı. Dolayısı ile kim olduklarını bilmiyorum. "

Olayda yaralanan Şemdinli Lisesi öğrencilerinden Abdurrahman DÜNDAR;
"Ben Şemdinli lisesinde 1.sınıfta öğrenciyim. 9 Kasım günü saat: 15.15 sıralarında okuldan
çıktım. Eve gidip üzerimi değiştirdim ve çarşıdaki olayı merak ettiğim için oraya doğru gittim.
Önce Ziraat bankası civarında biraz oyalandım. Akşam namazından sonra cemaat dağılınca
yaklaşık 20 dakika kadar daha oralarda kaldım. Daha sonra savcı bey 'in keşif yaptığı yeri
görmek istedim. Orada görev alan Şemdinli li sivil şahıslar benim uzaklaşmamı istediler. O
sırada ifâ tane arkadaşımı gördüm. Aslında eve gitmeye niyetliydim. Ancak arkadaşlar savcı
bey konuşma yapacakmış, ne söyleyeceğini dinleyelim öyle gidelim dediler. 6-7 dakika
arkadaşlarla konuştuk O arada Moda Mahallesinde üç-dört ay öncesine kadar komşumuz
olan Uzman Çavuş Tanju Uzun Beyaz renkli Doğan SLX Marka 42 D 1935 plakalı aracıyla
kalabalığın arasından ve Yüksekova yolundan hızlı bir biçimde geldi. Hemen yanında
durduğumuz hastane yoluna doğru yönelirken arabanın sol tarafindan önce havaya daha
sonra da kalabalığa doğru hedef gözetmeksizin tabanca ile ateş açtı. Bacağımda bir ılıklık
hissettim. Daha sonra beni oradakiler hastaneye götürdüler. Benim yanımda duran arkadaş
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da belinden hafif yaralandı. Ölen şahın benim hemen arkamda idi. Bizim bulunduğumuz yer
ile keşif mahalli arasındaki mesafe 250 metre civarında ve benim bulunduğum nokta ile
hastane yol ayrımındaki mesafe ise 20 metre civarındadır. Ancak arabaya baktığımda ön sağ
tarafta zaten kendisini tanıdığım Çavuş Tanju 'nun hanımını gördüm. Araçta başka kimsenin
olduğunu görmedim. Ateş açtıktan sonra bu şahıs çok daha süratli biçimde bölgeden
uzaklaştı. Hastanede bana ilk müdahaleyi yapıp yaramı sardıktan sonra Yüksekova Devlet
Hastanesine gönderdiler. Ben bu olaylar ile ilgili yalnızca bunu biliyorum. "

Olayda yaralanan Şemdinli halkından İslam KAYA; "...Akşam hava karardıktan
sonra Savcı bey keşif yapmaya geldi. Keşif yapıldığı zaman 5-10 metreden karşıdaki şahısın
tanıma imkanı yoktu. Bu arada aşağı polis noktasından silah sesleri geldi. Bir-iki dakika
sonra Y.Ova istikametinden gelen beyaz renkli bir araç geldi. Ben o ara Ziraat Bankasının
karşısındaydım. Araç süratle geliyordu. Yol açıktı. Biz beş arkadaş sohbet ediyorduk. O
Sırada bu arabada üzerimize ateş edildi. Benim sağ bacağımı kurşun sıyırdı. Benim arkam
dönük olduğu için yalnızca beyaz bir araba olduğunu göndüm. Ancak kimin ateş ettiğini fark
edemedim. Oradaki arkadaşlarımın söylediğine göre uzman Tanju Çavuş 'muş. Daha sonra
hastaneye arkadaşlar tarafından götürüldük. Ayakta tedavi görerek taburcu edildim. "

Şemdinli halkından Kadir ÖZCANER; "...Savcı bey biraz gecikmekle beraber
geldi ve kesife başlandı. Bu sırada hava kararmıştı. Halk biraz uzaklaştırıldığı için özellikle
Yüksekova istikametine doğru olan yolda büyük bir insan kalabalığı oluşmuştu. Bu arada
silah sesleri devam ediyordu. Zannediyorum bu silah sesleri 10 dakika kadar devam
etti.Keşfin sonlarına doğru uzakta bekleyen vatandaşlardan iki üç kişi keşif mahalline doğru
koşarak geliyorlardı. Ben onlara doğru gittim ve onları durdurdum. Bana birkaç kişinin
öldüğünü söylediler. Ben fazla ayrıntıya girmeden "durun" dedim. Keşif devam ettiği için
onlan geri gönderdim. Ancak keşif mahalline döndüğümde savcı bey in gittiğini söylediler.
Adliyeden iki görevli halen orada idi. Keşif yarıda kaldığım için bu görevlileri ve
malzemelerini beraber Hükümet konağının önüne kadar indirdik... "

Şemdinli'de Avukat Mehmet EKİCİ; "...Toplam bir saat kadar süren çalışma
sırasında havadan çok sayıda izli mermi geçtiğini gördük. Ancak buna rağmen keşfe ara
vermeden devam ettik. Ne var ki Ziraat bankası civarında bekleyen çok sayıda insanın üzerine
silah atışı yapılması üzerine keşif mahalline doğru insanlar kaçıştılar. Bu ateşe bağlı olarak
ortaya çıkan panik sırasında bazı şahısların yaralılar, ölüler var biçiminde seslerini duyduk.
Savcı bey keşfi yarıda bırakarak ayrıldı. Bizde avukatlar ile birlikte yaralıların götürüldüğü
hastaneye gittik..."

Şemdinli halkından Mehmet Reşit KAYA; "...Keşif başlayalı yaklaşık yarım saat
olmuştu ki Yüksekova istikametinde toplanmış olan vatandaşlardan bazıları ateş açıldığını ve
birkaç kişinin öldüğünü söylediler. O istikametten gelen silah seslerini bende duydum. Ayrıca
keşif mahallinin bulunduğu yerin üzerinden de izli mermiler geçtiğini gördüm. 2-3 kişinin
öldüğü haberinin gelmesi üzerine bende o istikamet doğru koştum. Çok kalabalık olduğu için
yaralanan şahısları orada göremedim. Dolayısı ile ateş ettiği iddia edilen şahısı ve aracını da
görmedim..."

Şemdinli'de Avukat Sedat TÖRE; "...Keşif sürerken ilçedeki Polis noktasından
keşif heyetinin bulunduğu yöne doğru yüksekten izli mermiler geçtiğini gördük. Bunun üzerine
savcı bey telaşlandı ve yakında bulunan birkaç kişi Emniyet Müdürüne ateşin kesilmesi için
emir vermesini söylediler. Bizde avukat heyeti olarak savcı bey'e keşfin devam etmesi
gerektiğini ciddi bir şey olmadığım söyledik. Savcı bey de bunun üzerine keşfe devam etti.
Yaklaşık 20 dakika daha keşif sürdü. Fakat yeni silah sesleri duyulması üzerine keşif durdu ve
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kalabalığı yarıp keşif mahalline doğru gelen Şemdinli ye bağlı ismini şu an hatırlamadığım
bir köyden eskiden muhtarlık yapmış olan Zübeyir ASLAN koşarak geldi ve savcı bey " bir
araçtan ateş açıldı. 5 insan öldürüldü, neden müdalale etmiyorsunuz" diye bağırdı. Hemen
arkasından siyah elbiseli bir şahısta keşif heyetinin yanına geldi "5 kişiyi öldürdüler, savcının
gitmesini izin vermeyelim" diyerek bizi tahrik etmeye çalıştı. Fakat orada bulunan
vatandaşlar onu uzaklaştırdılar..."

Şemdinli halkından Şahin KAPLAN; "...Buna karşın keşif devam etti. 30-35 dakika
sonra Ziraat bankası önünde bir güvenlik görevlisinin ateş etmesi neticesinde 4-5 vatandaşın
yaralandığı haberi geldi ve savcı bey keşfe ara verdi... "

Şemdinli Halkından Zübeyir ARSLAN; "...O sırada Ziraat bankası civarında
yaklaşık bin civarında insan toplanmıştı. Bir ara o taraftan silah sesleri geldi. Vatandaşların
bir bölümü keşif mahalline doğru kaçtılar. Biz gidip sorduğumuzda vatandaşlar "Tanju
Çavuş bizleri tarıyor" dediler. Zaten biz keşif sırasında keşfin düzenli yürümesi bakımından
tedbir mahiyetinde görev almıştık. Dolayısıyla ateşi açan şahısı görmüş değilim..."

Demek suretiyle konuyu açıklamaktadırlar.

Yukarıdaki beyanlardan: C.Savcısının keşif yaptığı sırada Yüksekova istikametinden
Şemdinli ilçesine giriş yapan bir araçtan Ziraat Bankası civarında bulunan gruba silahla ateş
açıldığı, ateş sonucu (1) kişinin öldüğü, (4) kişinin de yaralandığı, ateş eden şahsın kullandığı
aracın 42 plakalı beyaz bir doğan olduğu, bazı görgü tanıklarının aracı kullanan Tanju
Çavuş'u tanıdığı, olayın ayrıntılarının anlaşılmasının zaman alması nedeniyle bu ateş açma
olayının keşfin önlenmesine yönelik bir hareket olarak algılandığı veya özellikle bu şekilde
lanse edilmek istendiği, ancak olayda yaralanan ve Tanju ÇAVUŞ'u daha önceden tanıyan
Abdurrahman DÜNDAR'ın da belirttiği gibi, aracın ön sağ tararından Tanju ÇAVUŞ'un
eşinin oturuyor olmasının, olayın keşfi önlemeye yönelik olmadığının göstergesi olduğu,

Müfettisligimizce yapılan araştırmalarda: 09 Kasım 2005 Çarşamba günü Şemdinli'de
meydana gelen olaylar sırasında bahsi geçen 42 D 1935 plaka sayılı aracın, 1993 model
Doğan SLX marka, beyaz renkli hususi otomobil olduğu, Pol-Net sorgulamasına göre Sevil
ÇAVUŞ (Tanju ÇAVUŞ'un eşi) adma kayıtlı olduğu, Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur
Komutanlığında Piyade Uzman Çavuş olarak görevli Tanju ÇAVUŞ'a 06 Kasım-10 Aralık
2005 tarihleri arasından yıllık izin verildiği, ilgilinin 08 Kasım 2005 tarihinde eşini tedavi için
Van'a götürdüğü ve 09 Kasım 2005 günü eşi ve çocukları ile birlikte Van'dan Şemdinli'ye
dönüşü sırasında malum olayların yaşandığı, Tanju ÇAVUŞ'un 06.11.2005-10.12.2005
tarihleri arasında izinli olduğuna ilişkin izin belgesi, Sevil ÇAVUŞ adına Van Askeri
Hastanesi Kadm Hastalıkları ve Doğum Uzmanmca düzenlenmiş 08.11.2005 tarihli TSK
Reçete Kağıdı, 01 Ağustos 2005 tarihinde Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı
Lojman tahsis Çizelgesine göre C Blok 2 Nolu Dairenin Tanju ÇAVUŞ'a tahsis edildiğine
ilişkin belgenin, Van Askeri Hastanesinin Hasta Kayıt Deflerinin 3001 nci sırasında
08.11.2005 tarihinde Sevil ÇAVUŞ'un kaydının bulunduğu evrakın, Van'daki Fuat Otelinin
101 nolu odasında Tanju ve Sevil ÇAVUŞ çiftinin 08.11.2005 tarihinde kaldığına ilişkin
belgelerin bulunduğu,

Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığında Piyade Uzman Çavuş olarak
görevli Tanju ÇAVUŞ'un C.Savcısı tararından yürütülen keşfi önlemeye yönelik organize bir
eylemi gerçekleştirdiği iddasının doğru olmadığı, eşi ve üç çocuğuyla birlikte 42 D 1935
plakalı özel otomobiliyle Şemdinli ilçesine girdiği, olaylardan haberi olmadığı için
kalabalığın içinden geçerek lojmanına gitmeye çalıştığı, ancak kalabalığın içerisinden kendini

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 509 —

tanıyan kişilerin bulunması ye etraftakileri kışkırtması nedeniyle otomobile yönelik saldın
girişimlerinin başladığı, araçta bulunan çocuklarının ve eşinin korku ve endişe içinde
olduklarını gören Tanju ÇAVUŞ'un tabancasıyla önce havaya, sonra da rastgele ateş açtığı ve
bu sırada grubun dağılması ve yere yatmasından yararlanarak bölgeyi geçtiği ve lojmanına
ulaştığı, konunun hazırlık soruşturmasını yürüten Van C.Başsavcı Vekilliğince de
değerlendirildiği ve bombalama olayı ve devamında yaşanan olaylar kapsamında
değerlendirilmediğinden dosyasının ayrılarak Hakkari Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği,
tutuklu bulunan Tanju Çavuş'un da Hakkari'deki ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldığı,

Anlaşılmaktadır.

XV- KOMİSYONUMUZUN UMUT KÎTABEVİ VE TANJU ÇAVUŞ
OLAYLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

1. Umut Kitabevi Olayı
Komisyonumuz, Şemdinli ilçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitapevinde

meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak;
Müsnet olay Raporun 6. bölümünde etraflıca irdelenmiş, bu çerçevede,Van

Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/750 Sor, 2006/32 Esas, 2006/3 id. Nolu iddianamesi,
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince, İnsan Haklan Derneğince, T.B.M.M İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunca konu ilgili hazırlanan Raporların ilgili bölümleri ile
Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Metin KORKMAZ, Seferi YILMAZ, Zeydan
ÖZEL, Sedat TÖREyUİ KAYA, Özcan İLDENİZ, Veysel ATEŞ ve diğer şahısların
beyanlarına raporumuzda yer verilmiştir.

Yine Komisyonumuz 30.03.2006 tarihinde Şemdinli ilçesinde olayın meydana
geldiği Özipek Pasajını ve Umut Kitabevini incelemiş ve gözlemlerde bulunmuştur.

Bütün bu bilgi ve belgeler, yerinde yapılan gözlemler alt alta konulduğunda
komisyonumuzda bir kanaat oluşmuşsada, şüpheliler hakkında Van Cumhuriyet
Başsavcılığınca hazırlanan İddianamenin Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul
edildiği ve yargılamanın devam ettiği dikkate alınarak yargıya müdahale anlamına
gelebileceğinden belirtilen konuda aynca bir görüş beyan edilmemiş, değerlendirme
yapılmamıştır

2. Tanju Çavuş Olayı
Tanju ÇAVUŞ'la ilgili olarak; Hakkari Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan

iddianame üzerine Hakkari Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığından dolayı
belirtilen konuda aynca bir görüş beyan edilmemiş, değerlendirme yapılmamıştır.
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YEDİNCİ BÖLÜM

01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA HAKKARİ İL MERKEZ, ŞEMDİNLİ
VE YÜKSEKOVA İLÇELERİ JANDARMA SORUMLULUK ALANINDA

MEYDANA 6ELEN OLAYLAR

Komisyonumuzun istemi üzerine, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
21.12.2005 tarih ve 2030-l-05/Asyş.D.Ter.Oly.Ş.BÖF.Ks.(410942) saydı yazısı ile
Komisyonumuzca temin edilen diğer bilgi ve belgelere göre; 01 Haziran 2005-15 Aralık
2005 tarihleri arasında Hakkari-İI Merkez, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri Jandarma
sorumluluk alanında (34) adet mayınlama, bombalama ve patlayıcı madde kullanma içerikli
olay meydana geldiği anlaşılmış, belirtilen olaylara ilişkin liste kısaca aşağıda verilmiş, daha
sonra olaylar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

OLAY TARİHİ
1-15.05.2005

2-07.07.2005
3-31.07.2005

4-05.08.2005

5-12.08.2005

6-26.09.2005

7- 22.10.2005
8-09.11.2005

9-12.11.2005
10- 10.12.2005

11-14.06.2005
12- 22.09.2005

13- 08.07.2005

14-29.07.2005

15-03.08.2005

16- 04.08.2005

17- 10.08.2005

18-21.09.2005

OLAYIN MAHİYETİ
Hakkari Merkez - Kavaklı Köyü -Çeltik Mezrasında sığınakta
kaleşnikof tüfek ve mermi bulunması
Hakkari Merkez -Kamışlı - Kaval Köyü arasında mayın bulunması
Hakkari Merkez- Bağışlı Köyü sırtlan Bölgesinde mühimmat
bulunması
Hakkâri-Merkez - Çalbkoru - İsimsiz Tepe mevkiinde MKE yapımı
60 mm.Iik havan mühimmatı bulunması
Hakkâri-Merkez-Kavakh Köyü-Çeltik Mah. bölgesinde gerçekleşen
çatışmada Yusuf YAŞAR isimli terör örgütü mensubunun 1,5 kg. C-4
patlayıcı madde ve 1 adet fünye ile birlikte ölü ele geçirilmesi,
Hakkari Merkez Tekçeler Mevkii Katramaz Deresinde 26 kaleşnikof
fişeği ve iki adet el bombası bulunması,
Hakkari Merkez Yoncalı Köyü bölgesinde mühimmat ele geçmesi,
Hakkari Merkez, Armutlu Köyü yakınlarında mühimmat ele
geçmesi
Hakkari Merkez Katramaz Deresinde mühimmat bulunması,
Hakkâri Merkez-Armutlu- Şerbette Mağarası mevkiinde mühimmat
ele geçmesi,
Hakkari Merkez Durankaya Beldesinde patlayıcı madde bulunması,
Hakkari şehir merkezinin 15 km kuzeyinde mayın ve mühimmat
bulunması,
Yüksekova-Karabey Köyü Yüksekova-Şemdinli karayolunun 19.
lemsinde mayın patlaması,
Yüksekova-Karabey-Yürekli Köyü ayrımında; askeri araç
konvoyunun intikali esnasmda maym patlaması,
Yüksekova - Beşpınar-Karabağ Mah. Bölgesinde;sığınakta mühimmat
bulunması,
Yüksekova Karlı Köyünde Girdi Tepesi Mevkiinde iki sığmakta
mühimmat bulunması,
Yuksekova-Beşatu-Akçalı Köyü Mevkiinde; askeri konvoyun intikali
esnasmda, teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması,
Yüksekova-Karü mevkiinde çuvalda 3 adet el bombası, 6 adet
büyük boy pil, 15 metre kablo, 1 adet koli bandı ele geçirilmesi,
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19-07.10.2005 Yüksekova- Büyükçiftlik-Kırkhan Mevkiinde; dere yatağında silah ve
mühimmat bulunması

20-08.10.2005 Yüksekova- Büyükçiftlik-Kırkhan Mevkiinde mühimmat bulunması,

21-27.10.2005 Yüksekova Vezirli Köyünde Sait DANIŞ'ın evinin önüne bomba
atılması

22-29.10.2005 Yüksekova-Beşath-Çakırkaya Mah. Çakılkaya Mevkiinde mayın
düzeneği bulunması,

23-29.10.2005 Yüksekova-Tugay Atış Alanı Yanında örgütün yerleştirdiği mayına
basan BÜLENT KÜREMEN isimli şahsın yaralandığı,

24-04.07.2005 Şemdinli-Oğlaklı Mezrası-Biçenek Tepe Mevkiinde mayın düzeneği
bulunması,

25-09.07.2005 Şemdinli-Şehir Çöplüğü Mevkiinde askeri konvoydaki üçüncü aracın
mayına basması sonucu 3 personel şehit olması, 12 personelin
yaralanması,

26-11.07.2005 Şemdinli- Konur Köyü-Aktütün Mezrası mayının patlatılmasi sonucu
5 Jandarma personelinin yaralanması,

27-28.07.2005 Şemdinli-Derecik- Umurlu yolunda gece patlamadan dolayı
çukurun oluştuğunun tespit edilmesi,

bir

28-28.07.2005 Şemdinli Derecik beldesi, Balkaya mahallesi. Umurlu mezrası
yakınlarında mayın patlaması sonucu yol üzerinde iz bulunması,mpat

r-Oreı29-15.09.2005 Şemdinli-Ortaklar-Orencik Köprüsü mevkiinde; operasyondan dönen
8 araçlık askeri konvoyun geçişi esnasında teröristlerce tuzaklanan
mayının patlaması sonucu 2 personel şehit olması, 7 personelin
yaralanması,

30-15.09.2005 Şemdinli-Şapatan Geçidi mevkiinde; askeri konvoyun geçişi esnasında,
mayın patlaması sonucu bir askeri aracın hasar görmesi, 2 personelin
yaralanması,

31-16.09.2005 Şemdinli-Günyazı-Tanyolu Mezrası-Mezar Gediği
teröristin, mühimmatla ölü olarak ele geçirilmesi,

mevkiinde 1

32-11.10.2005 Şemdinli-Altınsu- Sikekiş Deresi
intikali esnasında mayın patlaması,

bölgesinde; askeri konvoyun

33-27.10.2005 Şemdinli-Alan Köyü-AIan Deresi Bölgesinde bir sığınakta silah ve
mühimmat ele geçirilmesi,

34-15.12.2005 Şemdinli-Konur Köyü Su Gediği Mevkiinde; yol çalışması yapan
greyder tarafından (1) adet mayın ortaya çıkarılması,

I-HAKKARİ MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY: Kavaldı Köyü Çeltik Mezrasında Sığınakta Kaleşnikof Tüfek ve
Mermi Bulunması

15.06.2005 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari Merkez
Kavaklı koyu Çekik Mezrası San Tepe mevkiinde yapılan arazi arama ve taraması esnasında,
san tepe mevkiinin doğu yamaçlarında bulunan sığınak içerisinde yapılan kontrolde, üzeri
taşlarla kapatarak gizlenmeye çalışılmış bir poşet içerisinde 1 adet 1196 seri numaralı kapak
takımı üzerinde 1952 rakamı yazan kaleşnikof piyade tüfeği ve 15 adet 7.62 mm çapında
kaleşnikof mermisi bulunmuştur.
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2. OLAY: Kamışlı - Kaval Köyü Arasında Mayın Bulunması

07.07.2005 günü saat 14.30 Hakkâri-Merkez-Kamışh-Kaval Köyü arasında kalan
stabilize yolda, yol yapım çalışması yapan greyderin bıçağının yolda gömülü olan
kablonun ucunu açığa çıkartması sonucu m adet el vammı mavin (3 kg TNT- Hakkari Alay
Komutanı Erhan KUBATın sunduğu bilei notunda^ 1 bulunarak olav verinde imha edilmiştir.

Van C. Başsavcılığının 2005/580 hz. sayılı dosyasında bulunan 23.07.2005 tarihli
tutanakta "...Stabilize yol üzerinde gömülü bir kap içerisinde bulunan infilaklı fitil ve
elektrikli fünye ile tuzaklanmış yaklaşık 4.100 gr C-4 patlayıcısı 23.07.2005 gerekli emniyet
tedbirleri alınarak imha edilmiş" olduğu belirtilmiştir.

3. OLAY: Bağıştı Köyü Sırtlan Bölgesinde Mühimmat Bulunması

31.07.2005 günü saat 10.00 sıralarında Hakkâri-Merkez-Bağışlı Köyü-Taşdelen
Sırtlan bölgesinde, Hakkari-İl Merkez- Bağışlı J.Krk.K.hğınca icra edilen operasyon
esnasında, arazide 1 adet 81 mm.lik menşei belli olmayan havan mühimmatı bulunarak
yerinde imha edilmiştir.

4.OLAY: Çaltıkoru - İsimsiz Tepe Mevkiinde MKE Yapımı 60 Mm.Lik Havan
Mühimmatı Bulunması

05.08.2005 günü saat 12.00 sıralarında Hakkâri-M erkez-Çalü koru- İsimsiz Tepe
mevkiinde, bir şahıs bulduğu MKE yapımı 60 mm.lik havan mühimmatını İl Merkez-
Çaltıkoru J.Krk.K.lığuıa getirerek teslim etmistir.İmha ekibi tarafından mühimmat imha
edilmiştir.

5. OLAY: Kavaklı Köyü-Çeltik Man. Bölgesinde Gerçekleşen Çatışmada Yusuf
YAŞAR İsimli Terör Örgütü Mensubunun 1,5 Kg. C-4 Patlayıcı Madde Ve 1 Adet
Fünye İle Birlikte Ölü Ele Geçirilmesi

12.08.2005 günü saat 22.00 sıralarında Hakkâri-Merkez-Kavaklı Köyü-Çeltik Mah.
bölgesinde patlayıcı madde döşeneceği duyumunun alınması üzerine icra edilen pusu
faaliyeti esnasında bir grup terörist ile çıkan çatışmada Yusuf YAŞAR isimli terör örgütü
mensubu, 1,5 kg. C-4 patlayıcı madde ve 1 adet fünye ile birlikte ölü ele geçirilmiştir.

Van C. Başsavcılığının 2005/599 hz- 2005/24 karar sayılı takipsizlik dosyasında
mevcut 13.08.2005 tarihli tutanakta ".. Yusuf Yaşar'm öldüğü maktulün yanında bulunan
malzemelerden olaya müdahale eden Hakkari C. savasının emri ile 1 adet üzeri C-4 patlayıcı
madde ile kaplanmış piknik tüpü, 1 adet fünye, 1 adet parça tesirli menşei belirsiz el bombası
Olay Yeri İnceleme ve patlayıcı madde uzmanlarınca incelenmesi yapıldıktan sonra olay
yerinde imha edildiği, 4 adet 7,62mm Kaleşnikof tüfeğe ait fişek boş kovanı 8 adet fujika
marka büyük pil, 5 gr C-4 patlayıcı ve 5 metre 2x0,75 mm kordon kablo kriminal inceleme
için olay yeri inceleme ekipleri tararından el konulmuş" olduğunun belirtildiği, ancak buna
ilişkin raporun dosyada bulunmadığı görülmüştür.

Hakkari Belediye Başkam Metin TEKCE'nin Komisyonumuza sunduğu 28.02.2005
tarihli raporunda: "Yine aynı dönemde Hakkari merkezinde ikamet eden Yusuf YAŞAR adlı
bir vatandaş kaçırılarak yargısız infazla katlediliyordu" bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

Hakkari Belediye Başkam Metin TEKÇE.Van Cumhuriyet SavcıhSı'nca tanık olarak
alınan ifadesinde; "...yine halktan bildiğimiz sivil bir vatandaşın akşam saat 20:00 sıralarına
kadar arkadaşları ile birlikte görüldüğü, arkadaşlarından ayrılarak evine gittiği, ancak 22:00-
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22:30 sıralarında Hakkâri'ye 40-50 km uzaklıkta ölü olarak bulunmuş olması ve bu sivil
vatandaşın mayın döşerken öldürüldüğü açıklaması, öldürülen noktanın gündüz bile hiçbir
zaman asker yada polislerin geçiş noktası olmadığı ve o gün bir operasyonun da olmaması bir
devriye, asker yada polisin orada olmasını gerektirecek bir fiilin gerçekleşmemiş olması
Yusuf YAŞAR'ın Hakkâri merkezden alınıp buraya bırakıldığı kanısı herkeste hâkimdir..."
demektedir.

Özcan Üdeniz'e ait olduğu düşünülen aianda'nm. 17 Temmuz Sayfasında. "Yusuf
YAŞAR'ın üzerinde kayıtlı telefonda mevcut numaralar dinleme yapılacaktır."

02.08.2005 günlü notta. "6- Yusuf ve Kamil adına İş Bankası hesabı ve havalesi
araştırılacak," Kamil YaşarŞefik oğlu Hakkari, Faik Baş:Kemal oğlu 1973 Hakkari, Yusuf
Yaşar: Şefik oğlu (Van İl Jan. dinliyor, öldü patlayıcı ile birlikte) notunun yer aldığı
anlaşılmıştır.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlıgı'nın 31.03.2006 gün
ve 102S49 sayılı yazısında:

12.08.2005 tarihinde Hakkari Merkez Kavaklı Köyünde terör örgütü mensubu Yusuf
YAŞAR'ın üzerinde Türkiye menşe'li, MKE yapımı ve üzerinde harf ve rakam grubu
okunamayan el bombasının şahsın üzerine plaster bant ile sanlı olması nedeniyle tuzaklanmış
olabileceği değerlendirilerek bantın sökülmediği ve söz konusu şahsın ölü olarak ele
geçirildiği belirtilmektedir.

Komisyonumuza Hakkari İlindeki çalışmalar sırasında 28.03.2006 tarihinli dilekçesini
sunan ve dinlenilmesini talep eden ve dinlenilen Kamil YAŞAR:

Ağabeyi Yusuf YAŞAR'ın Hakkari Merkez Üzümlü Köyü Sine Köprüsü mevkiinde
ölü olarak bulunduğunu, Hakkari Valiliğince bölücü örgüt üyesi olduğu ve çatışmada
öldürüldüğünün açıklandığım, ağabeyi ile bir gün önce düğün hazırlıkları için bir araya
geldiklerini çok sayıda kişinin buna tanık olduğunu, aynı gün saat 20.00 sıralarında manavdan
meyve alarak eve gittiği esnada zorla araca alınarak götürüldüğünü, olaydan yarım saat sonra
Levin Mintisaına kuzu kırpma şenliğine giden şahıslardan Kemal İNCİN, Haşim AŞKAN ve
Hıdır DUMAN'ın ağabeyinin ölüsünü bulduklarını, Hıdır DUMAN isimli şahsın
dövüldüğünü, Kemal İNCİN'in ise silah çekilerek tehdit edildiğini,

Ağabeyinin çatışmada ölmediğini, devlet içinde örgütlenmiş gruplar tararından
çatışma süsü verilmek suretiyle infaz edildiğini, otopsi tutanağında yakın mesafeden ateş
edildiğini dolayısıyla bir çatışmanın mevcut olmadığını,

Ağabeyinin hiçbir bölücü örgütle bağlantısının bulunmadığını, Ali Kaya'nın
ajandasında ağabeyinin teknik dinleme yapılan şahıslar içinde sayıldığım eğer bir suç isnadı
varsa bu hususta karar verecek merciin bağımsız yargı olması gerektiğini,

Halen tutuklu olan Hamit Kurt isimli şahsa "Yusuf u nasıl öldürdüysek seni de öyle
öldüreceğiz denildiğini ifade etmiştir.

Her ne kadar Jandarma Genel Komutanlığı ve olayın soruşturma dosyasında
terör örgütü üyesi olduğu belirtilen Yusuf YAŞAR'ın söz konusu yerde çatışma sonucu
mühimmat Ue birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtilmekte ise de anılan şahsın kardeşi
Kamil YAŞAR'ın yukarıda yer verilen iddialarının da soruşturmayı yürüten ilgili C.
Savcılığınca göz önünde bulundurulması amacıyla Komisyonumuz bu hususu dile
getirmeyi adil yargılama adına görev addetmektedir.

6. OLAY: Tekçeler Mevkii Katramaz Deresinde 26 Kaleşnikof Fişeği Ve İki
Adet £1 Bombası Bulunması
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26.09.2005 günü saat 12.50 sıralarında haber merkezinin; Hakkari Merkez Tekçeler
Mevkii Katramaz Deresi içerisine kayalıklar arasına bir şahsın şüpheli bir paketi
sakladığmı ve aynldığım 155*e ihbar etmesi üzerine, bomba imha ekibi ile olay yerine saat
13.30'da gidildiğinde gerekli çevre emniyeti alınarak usulüne uygun olarak yapılan
incelemede kayalıklar arasında dışardan görülmeyecek şekilde üzeri siyah 37 ekran
televizyonun arka kapak kısmı ile kapatılmış şekilde, ağzı düğümlenmiş halde siyah poşet
içerisinde mavi kalın çizgili bez ile beyaz naylona sanlı 26 adet kaleşnikof fişeği ile bir
tanesinin maşa kısmı iple sanlmış olarak görülen ve maşa kısmında Y3 PRM- 86 (22)
ibareleri bulunan doğu bloku ülkelerine ait 1 adet savunma tipi el bombası, yine üzeri mavi
bir bez parçasıyla sanlı olan üzerinde HGR DM 41 SPLITTE ÇOMP - B LOS FMP-72
ibaresi ile aynı bombanın maşa kısmında HGR Z DM 72 LOS FMP-72 ibarelerinin
bulunduğu Alman Yapımı 1 adet savunma tipi el bombası bulunmuştur.

Van C. Başsavcılığının 2005/855 hz. sayılı dosyası içerisinde bulunan, 28.09.2005
günlü inceleme ve imha raporunda; her iki el bombasının "Bu tür malzemelerin müdürlük
depolannda ve adli emanette saklanması ve bulundurulması sakıncalı olduğundan ve söz
konusu malzemelerin normal olarak patlayıp patlamadığının tespiti için imha edildiği ve
emsallerine göre eş değerde patladığı" belirtilmiştir.

7. OLAY: Yoncalı Köyü Bölgesinde Mühimmat Ele Geçmesi

22.10.2005 günü saat 11.30 sıralarında Hakkâri-il Merkez-Yoncalı Köyü
bölgesinde yapılan operasyonda; bir sığınakta yapılan aramada, yerden hava hedeflerine
karşı kullanılan 1 adet tüze lançeri, 28 el bombası, 520 kaleşnikov P.Tf.fişeği, 4 adet 30'luk
şarjör, 1 adet 20'lik dolu şarjör ele geçirilmiş, aynı bölgede 1 adet tuzaklanmış mayın
bulunarak imha edilmiştir. Olayda can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Olayla ilgili
expertiz raporu düzenlenmemiştir.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel KomutanhfeTnın 31.03.2006 gün
ve 102549 sayılı yazısında: Olay yerinde ele geçen Türkiye Menşe'li ve MKE cinsi el
bombalan üzerinde tapası takılı olmadığından harf ve rakam grubunun tespit edilemediği
belirtilmiştir.

8. OLAY: Armutlu Köyü Yakınlarında Mühimmat Ele Geçmesi

09.11.2005 günü Hakkari Merkez, Armutlu Köyü yakınlarında JÖH Tabur Kom.
ve İl Em. Müd. OH unsurlannca ihbar üzerine icra edilen arama tarama faaliyeti
sırasında araziye gömülü vaziyette 7,300 kg C-4 patlayıcı madde ve 7 adet elektrikli
fünye ele geçirilmiştir.

08.11.2005 günü İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar neticesi Nöbetçi C.Savcısının
08.11.2005 tarih ve 17:40 saatli derkenar yazılı arama kararma istinaden; İlimiz Yukan Kıran
Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen Hamit KURT isimli şahsın ikametinde yapılan
aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış ancak adı geçen şahıs, patlayıcı
malzemelerin Hakkari İline bağlı Armut Köyünde kendilerine ait ikametin bahçesinde
olduğunu, beraber gidildiğinde göstereceğini beyan etmesi üzerine bahse konu adrese yeniden
alman arama karanna istinaden İl Jandarma Komutanlığı ile koordine kurularak oluşturulan
ekiplerle birlikte gidildiğinde, Hakkari Merkeze bağlı Armut Köyünde şahsa ait ikametin
bahçesindeki kilerin içinde gömülü vaziyette yaklaşık;

-7.350 kg ağırlığında (C-4) plastik patlayıcı,
-7 Adet Elektrikli Fünye (Patlayıcı malzeme hazırlanmasında kullanılan) ele

geçirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 515 —

Elde edilen patlayıcı madde ve fiinyeler üzerinde uzman ekip tarafından inceleme
yapılarak, alınacak ekspertiz raporu sonrası imha edilmek amacıyla zapt edildiği anlaşılmıştır.

9. OLAY: Katramaz Deresinde Mühimmat Bulunması

12. İ1.2005 günü 155 polis hattını arayan bir kişinin Hakkari Merkez Bağlar Mahallesi
camisinin karşısında Katramaz Deresinin içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu ihbar
etmesi neticesinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha uzmanlarınca paket üzerinde
yapılan araştırma ve incelemede patlayıcı madde ile irtibatlandmlmış bir adet Nokia 3310
marka cep telefonu, bir adet elektrikli fünye, bir adet san kırmızı yeşil poşet,iki adet lOcrn
uzunluğunda kablo, bir miktar koli bandı ve silah bant ile 3.150 kg. ağırlığında plastik patlayıcı
ve 101 adet paket etrafına sanlı büyük boy inşaat çivilerinin bulunduğu, şüpheli pakete
usulüne uygun müdahale edilmek suretiyle paketi etkisiz hale getirildiği, Buluntu bomba
yapımında kullanılan malzemeler Van Jandarma Kriminal Laboratuarına gönderildiği,
malzemeler üzerinde yapılan incelemede patlayıcı maddenin RDX ihtiva eden plastik patlayıcı
olduğu belirtilmiş, Hakkari C. Başsavcılığının 05.12.2005 tarih 2005/64 sayılı fezlekesinde
aynca; söz konusu patlayıcı maddenin PKK/KADEK terör Örgütü üyelerince yerleştirilmiş
olduğu, bölgede sık, sık örgüt elemanlarınca değişik yerlere patlayıcı maddenin yerleştirildiği
anlaşıldığı hususuna yer verildiği görülmüştür.

10. OLAY: Armutlu- Şerbette Mağarası Mevkiinde Mühimmat Ele Geçmesi

10.12.2005 günü saat 09.00 sıralannda Hakkâri-ÎI Merkez-Armutlu- Şerbette
Mağarası Mevkiinde icra edilen operasyon esnasında, teröristlerce kullanılan sığmakta 4
adet kalaşnikov P.Tf.,1 adet Law silahı, 1 adet 7,65 mm. çapında astra marka tabanca, 3 adet
kalaşnikov P.Tf. şarjörü ele geçirilmiştir.

Lav silahı 20.12.2005 günü saklanması ve bulundurulması tehlike arzettiği için imha
edilmiştir.

11. OLAY: Durankaya Beldesinde Patlayıcı Madde Bulunması

Komisyonumuzca istendiği halde dosyası ve bilgisi gönderilmeyen ancak Hakkari İl
Jan. Komutanı Erhan KUBAT tarafından Komisyonumuza beyanda bulunduğu sırada sunduğu
bilgi notunda:

"14.06.2005 günü Hakkari İl Merkez Durankaya Beldesinde, terör örgütü
mensuplarınca yol kenarına döşendiği değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak imha
edibniştir.Olayda can ve mal kaybı meydana gelmemiştir." Notunun yer aldığı görülmüştür.

12. OLAY: Şehir Merkezinin 15 Km Kuzeyinde Mayın Ve Mühimmat Bulunması,
Komisyonumuzca istendiği halde dosyası ve bilgisi gönderilmeyen ancak Hakkari İl

Jan. Komutanı Erhan KUBAT tarafından Komisyonumuza beyanda bulunduğu sırada sunduğu
bilgi notunda:

"22.09.2005 günü Hakkari Şehir merkezinin 15 km kuzeyinde icra edilen operasyonda
2072 rakımlı tepe bölgesinde 4 adet basmalı tip mayın, 5-6 kg C-3 patlayıcı, 1 adet tuzaklanmış
mayın düzeneği, 5 adet RPG -7 mühimmatı, 10 adet elektrikli fünye, bol miktarda battaniye
bulunarak imha edilmistir.Olavda can ve mal kaybı meydana gelmemiştir." Şeklinde notun yer
aldığı görülmüştür.
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II- YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY: Karabey Köyü Yüksekova-Şemdinü Karayolunun 19. Km.Sindc
Mayın Patlaması

08.07.2005 günü saat 06.00 sıralarında Hakkari-Yüksekova-Karabey Köyü bölgesinde
(Yüksekova-Şemdinli karayolunun 19.uncu km.si); menfez altına teröristlerce tuzaklanan
basma düzenekli el yapımı mayınm patlaması sonucu yolda 4x3x1,5 m. ebadında çukur
meydana gelmiştir. Mavin olay yerinde imha edilmiştir.

Olayla ilgili bomba bilgisi;
Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/1753 soruşturma, 2006/11 Fezleke No'lu fezlekesi

ve eklerinde ayrıca, failinin meçhul olarak gösterildiği;
Fezleke ekindeki 10.11.2005 gün ve HRK:3760-3054-05/3325 Evrak kayıt, 2005/126

uzmanlık numaralı, JGK Van Bölge Kriminal Laboratuarı Ekspertiz raporunda; "... Uzaktan
telsiz komutah (frekans kontrollü) el yapısı bomba düzeneğinde (bomba), alıcı ve anahtar
olarak; menşei tespit edilemeyen YAESU marka FT-411 model bir adet el telsizi, akım kaynağı
olarak ÇİN imali FUJİKA marka 1,5 voltluk sekiz adet büyük boy pil, akım taşıyıcı olarak,
menşei ve markası tespit edilemeyen, siyah PVC izoleli ve şeffaf PVC izoleli tek nakil hatlı iki
ayn çeşit elektrik kablosu ana imla hakkı olarak TNT ve RDX ihtiva eden patlayıcı madde, ana
imla hakkını güçlendirmek amacı ile san PVC izoleli fitil veya saniyeli fitil, telsizi ve pilleri dış
etkenlerden korumak ve muhafaza etmek amacı ile menşei ve markası tespit edilemeyen 2,5
litrelik pet şişe kullanıldığı," belirtilmiştir.

2. OLAY: Karabey-Yürekli Köyü Ayrımında; Askeri Araç Konvoyunun İntikali
Esnasında Mayın Patlaması

29.07.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Yüksekova-Karabey-Yürekli
Köyü ayrımında; askeri araç konvoyunun intikali esnasında mayın patlamış, müteakiben
çevrede yapılan aramada patlamaya hazır iki düzenekte 2 adet 81 mm.lik ve 5 adet 60 mm.lik
havan mühimmatı ve 1 adet Nokia 2100 marka cep telefonu ele geçirilmiş olup ele geçirilen
mühimmat olav verinde imha edilmiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen Ajanda da incelenen olayla
ilgili olarak: "0/ Ağustos 2005 günü telefon ile arayarak telefon ve .. vermeyen bir şahıs;
Karabey Köyü bölgesinde meydana gelen mayınlama olayını yapan şahsın ismini vereceğini
bildirmiştir.Rahmi BAUKESİR.Bu şahıstan şüpheleniliyor, DEHAP'h olup ara sıra DEHAPİl
teşkilat binasına gidip gelmektedir.Olayı (3) kişinin yaptığından şüpheleniliyor.Geçen yıl
dağdan patlayıcı TNT, fönye kalıp geldiği, Hakkari 'de ikamet ettiği Sebahattin SUVAĞCI ile
iltisaktı olduğu, İl merkezinde SSK Hastanesinin arkasında Şehir Oto Yıkamanın sahibi Hasan
TEKİN (Eşi Fadile TEKİN Dehap Kadın Kollarında görevli Tekser 'de ikamet eder. Olay günü
şüpheli davrandığıHasan TEKİN'in " Ne güzel oldu,aracın tekerleri nasıl havaya uçtu bir
görsen " dediği*' ne işaret edilmektedir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/1755 soruşturma. 2006/9 Fezleke No'lu fezlekesi ve
eklerinde: ayrıca Failin meçhul olduğu; ölü ve yaralının bulunmadığı, birinci patlamadan sonra
mayın dedektörü ile yapılan kontrolde ikinci bir düzeneğin bulunduğunun tespit edildiği, bu
esnada düzeneğin bulunduğu yerden cep telefonu sesinin geldiği ve mayın düzeneğinin cep
telefonu ile tetiklenecek şekilde hazırlanmış olduğu, cep telefonu çalmasına rağmen patlamadığı
ve yirmi metre mesafeden BTR 80 DOCKA silahı ile ateş edilerek düzenek fitilinin
parçalandığı, daha sonra da bombayla irtibatı kesilen telefonun incelenmek üzere alındığı, ilk
düzenekte iki adet 81 mm havan ikinci düzenekte 5 adet 60 mm havan mühimmatının miktarı
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tespit edilemeyen patlayıcı ile birlikte tuzaklandığının anlaşıldığı, Üçe Emniyet Müdürlüğü
bomba imha uzmamnca tuzakların üzerine patlayıcı yerleştirilerek emniyetli mesafeden
düzeneklerin patlaüldığı, Ayrıca fezlekede "Eylemin terör örgütün faaliyetleri çerçevesinde
işlendiği" belirtilmiş,

11.11.2005 günlü HRK:3760-3053-05/3324 Evrak kavıt . 2005/127 patlayıcı madde

"...Uzaktan telsiz komutalı (frekans kontrollü) el yapısı patlayıcı madde düzeneğinde
(bombada), alıcı ve anahtar olarak; menşei tespit edilemeyen YAESU marka FT-411 model bir
adet el telsizi, ana imla hakkı olarak RDX ihtiva eden patlayıcı madde, ana imla hakkını takviye
etmek veya aynı anda birden fazla yerde tahrip yapmak amacıyla PETN ihtiva eden infilakü fitil
parça tesiri yaratmak ve ana imla hakkını takviye etmek maksadıyla menşei ve çapı tespit
edilemeyen bir adet havan mühimmatı kullanıldığı, laboratuarımıza gönderilen deliller arasında
akım kaynağı ve başlahcı elektrikli funye /fûnyelere ait herhangi bir parçaya rastlanılmadığı"
belirtilmiştir

3. OLAY: Beşpuıar Karabağ Mah. Bölgesinde;Sığınakta Mühimmat Bulunması

03.08.2005 günü saat 17.00_ sıralarında Hakkâri-Yüksekova-Beşpınar-Karabağ Mah.
Bölgesinde; Yüksekova Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca yapılan operasyon
esnasında bulunan sığmak içerisinde; 2 kg.hk kutu içerisinde el bombası barutu, 22 adet
savunma tipi el bombası, 17 adet savunma tipi el bombası fünyesi, 14 adet RPG-7/11
roketatar mühimmatı, 200 adet 12.7 mm.lik makinalı tf. mermisi, 25 adet roketatar sevk
fişeği ele geçirilmiştir.Patlayıcı maddenin menşei Rus yapımıdır.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlığı'mn 31.03.2006 gün
ve 102549 sayılı yazısında: Olay yerinde ele geçen Türkiye Menşe'li ve MKE cinsi el
bombalan üzerinde tapası takılı olmadığından harf ve rakam grubunun tespit edilemediği
belirtilmiştir.

4. OLAY: Karlı Köyünde Girdi Tepesi Mevkiinde İki Sığmakta Mühimmat
Bulunması

04.08.2005 günü Yüksekova'ya bağlı Karlı Köyünde yapılan arazi arama tarama
faaliyetleri esnasında Girdi Tepesi Mevkiinde bulunan iki sığınakta 20 adet geri tepmesiz top
mermisi, 86 adet el bombası, 403 adet uçaksavar mermisi, 80 adet roketatar mermisi, 71 adet
roketatar sevk fişeği, 1 kutu patlayıcı madde ile siyah beyaz renkli bir kuşağın bulunduğu,

04.08.2005 tarihli tutanakla, 22 adet roket atar mermisi 36 adet roket atar sevk fişeği
88 el bombası fünyesi tamamen hasar görmesi,hassas duruma gelmesi, taşınması, nakliyesi,
depolanması risk teşkil ettiğinden ve nakliye işleminde personelin zarar görmemesi için
bulunduğu yerde 21'nci J. Snr.Tugay K-lığı mayın temizleme timi tarafından patlatılarak imha
edilmiştir.

86 adet içi boş el bombası, aynca hasarlı durumdaki 20 adet geri tepmesiz top
mermisi, 403 adet uçaksavar mermisi, 80 adet roket atar mermisi, 71 adet roket atar sevk
fişeği, 1 kutu patlayıcı madde, ve yırtık bir adet kuşağın kısmen hasarlı olduğundan
nakledilmesi ve depolanmasının risk teşkil ettiği, patlayıcı özellikteki malzemenin hassas
duruma geldiği malzemelerin özel harekat taburu personelinden teslim alınması ile tespit
edildiği, Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 04.08.2005 gün ve 2005/255 sayılı müteferrik
karan gereği komutanlık personeli tarafından malzemelerin aynı mahalde emniyetli bir yere
taşınarak kontrollü bir şekilde patlatılmak suretiyle imha edildiğine dair 04.08.2005 tarihli
tutanak tanzim edildiği görülmüştür.
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Komisvonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlı&'nın 31.03.2006 gün
ve 102549 savılı yazısında: Ele geçen ve Türkiye menşe'li MKE cinsi olduğu belirtilen el
bombalarının üzerinde funye bulunmadığından harf rakam grubunun okunamadığı ayrıca el
bombası tapalarmda tuzaklı olabileceği değerlendirilerek sığmakta imza edildiği bilgisine yer
verilmiştir.

5. OLAY: Beşath-Akçah Köyü Mevkiinde; Askeri Konvoyun İntikali
Esnasında, Teröristlerce Tuzaklanan Mayının Patlaması

10.08.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Yüksekova-Beşath-Akçalı Köyü
Mevkiinde; askeri konvoyun intikali esnasında, teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması
sonucu herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir.

Başbakanlık Milli İstihbarat Müsteşarlığı'nın 19.12.2005 gün ve 30350 sayılı
yazılarında ise;"Yüksekova Sualtı Mahallesine doğru yol alan askeri konvoya yönelik
mayınlama ve taciz ateşi açılması, (Üçe Jandarma Komutanlığına ait arazi aracında maddi hasar
meydana gelmiştir.) şeklinde bilgi bulunduğu görülmüştür.

Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/1966 sor. sayılı dosyası içerisinde bulunan
09.11.2005 gün ve Evrak kayıt no: HRK: 3760-3545-05/3326, Uzmanlık Numarası
2005/125 patlayıcı madde olan Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarı
Expertiz Raporunda ".. Özellikleri belirtilen uzaktan telsiz komutah (frekans kontrollü) el
yapısı patlayıcı madde düzeneğinde (bomba) alıcı ve anahtar olarak ' T 405061979" seri
numaralı Çin imali COBRA Marka MT-725 Model bir adet el telsizi, ana imla hakkı
olarak TNT ihtiva, eden patlayıcı madde parça tesiri yaratmak ve ana imla hakkını
güçlendirmek amacıyla model ve markası tespit edilemeyen 12 kilogramlık mavi renkli
tüp, el telsizini haricen beslemek amacıyla akim kaynağı olarak Avrupa Topluluğu imali
(EC- European Community) imali Duracell marka 1,5 voltluk 4 adet büyük boy (size-D)
pil, ana akım kaynağı olarak Çin imali FUJİKA marka 1,5 voltluk 4 adet büyük boy (size-
D) pil, akım taşıyıcı olarak 2x0,50 milimetre kare kesitli çift nakil izoleli, 2x0,50
milimetre kare kesitli çift nakil hatlı İRAN /SAKUR WIRE marka beyaz pvc izoleli
elektrik kablosu ve şeffaf pvc muhafaza kabı olarak TÜRKİYE/DİDELLA marka kakaolu
findik kreması kutusu başlatıcı olarak menşei ve markası tespit edilemeyen birbirine
paralel bağlı 2 adet elektrikli funye kullanıldığV'belirtilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN:

"Yüksekova-Hakkâri karayolunda, Beşatlı yol ayrımına 700-800 metre mesafede,
yolun Yüksekova'ya intikali güzergâh olarak düşünürsek, sağ tarafında konulmuş bir
mayındı. Konvoyun komutanlığını benim ekiplerim yapıyordu. İzinden dönen sivil askerlerin
bulunduğu konvoya yapılmıştı. Tüp düzenekliydi. Üzerinde patlayıcı vardı. Bununla ilgili,
İlçe Emniyet Müdürümüzle zaten beraber göreve gitmiştik, beraber, aynı anda orada
olmuştuk. Onun ekipleri tarafından incelemesi yapılmıştı. Ekspertiz raporu hazırlandı,
cumhuriyet savcılığına bilgi verildi." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

6.OLAY: Karlı Mevkiinde Çuvalda 3 Adet El Bombası, 6 Adet Büyük Boy
Pil, 15 Metre Kablo, 1 Adet Koli Bandı Ele Geçirilmesi

21.09.2005 günü saat 17.00 sıralarında Hakkâri-Yüksekova-Karh mevkiinde, terörist
unsurlarca yola mayın döşendiği duyumunun alınması üzerine yol üzerinde yapılan mayın
kontrolünde, menfez içerisine çuval içerisine konulmuş vaziyette 3 adet el bombası, 6 adet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 519 —

büyük boy pil, 15 metre kablo, 1 adet koli bandı ele geçirilmiştir. Herhangi bir mal ve can
kaybı yoktur. Olayla ilgili expertiz raporu düzenlenmemiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN:

"BAŞKAN - Yüksekova Karlı Mevkiinde, çuvalda mayın malzemesi... Mayınların
menşei nedir?

ERHAN ARIKAN - Oradaki şeyler Rus tipi el bombasıydı, fitillerdi. O göreve de ben
gittim Sayın Başkanım. Menfezin altındaydı, sağ taraftaydı. Karlı dönüşünde, çeşmenin
olduğu yere yakın bir bölümdeydi, viraja yakın bir bölümdeydi, araçların yavaşlayacağını
düşündükleri ve sıkışmanın olacağı...

BAŞKAN - Kaç taneydi mesela?
ERHAN ARIKAN - Yanılmıyorsam 3 taneydi el bombası, kayıtlarımda var gerçi

Sayın Başkanım ama...
BAŞKAN - El bombası değil de, mayın... Şurada anlaşalım: Burada, mayın diye...

Karlı mevkiinde, çuvalda mayın malzemesi...
ERHAN ARIKAN - Hayır, el bombasıydı Sayın Başkanım, iyi hatırlıyorum. Üç tane

el bombasıydı yanılmıyorsam.
BAŞKAN - Menşei neydi peki?
ERHAN ARIKAN - Rus tipi el bombasıydı. Kesinlikle eminim." seklinde beyanda

bulunmuştur.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 31.03:2006 gün
ve 102549 sayılı yazısında: Türkiye menşe'li MKE cinsi olduğu belirtilen ele geçen el
bombası üzerinde herhangi bir har ve rakam grubu okunamadığı bildirilmiştir.

7. OLAY:Büyükçiftlik-Kırkhan Mevkiinde; Dere Yatağında Silah Ve Mühimmat
Bulunması

07.10.2005 günü saat 06.00 sıralarında Hakkari-Yüksekova- Büyükçiftlik-Kırkhan
Mevkiinde; yapılan operasyon esnasında dere yatağında 1 kalaşnikov P.Tf., 2 adet Rus
yapımı el bombası, 385 gr. patlayıcı madde, 50 cm saniyeli fitil, 1,5 m. elektrik kablosu, 20
dolu, 8 boş kaleşnikov P.Tf fişeği ve 23,685 kg esrar.ele geçirilmiştir.

Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/2379 soruşturma, 2006/14 Fezleke No'lu fezlekesi
ve eklerinde, failin; Açık kimlikleri tespit edilemeyen yasa dışı PKK (Kongra-GEL) örgütüne
mensup militanlar olarak gösterildiği;

Olayda ele geçen silahlarla ilgili olarak;
Fezleke ekindeki 09.11.2005 günlü 2005/3827/72633 Evrak kayıt, 2005/2568 uzmanlık

numaralı, JGK Van Bölge Kriminal Laboratuarı Ekspertiz raporunda;
"...1-Tetkik için gönderilen "U 63994" seri numaralı silah; 7.62x39 mm. çapında fişek

istimal eden, Çekoslovakya yapısı, She marka yan ve tam otomatik çalışma sistemine sahip
bir tüfektir. Söz konusu tüfeğin yapılan teknik kontrol ve muayenesinde; atışma mani veya
kendiliğinden ateş almasına neden olabilecek mekanik herhangi bir arızasının bulunmadığı,
emniyet ve ateş ayar mandalının sağlam ve işler durumda olduğu, laboratuarımızda (Birlikte
gönderilen yirmi adet 7.62x39 mm. çapındaki fişek kullanılarak yapılan deneme ve mukayese
atışlarında çap ve tipine uygun fişekleri patlattığı müşahede olunmuştur.

Bu itibarla söz konusu tüfek ve fişekler, 6136 Sayılı Yasaya göre atışa elverişli ve
memnu evsafi haiz ateşli silah ve fişeklerindendirler. Aynca söz konusu tüfek 6136 Sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrası şümulüne giren vahim nitelikteki ateşli
silahlardandır.

2."U 63994" seri numaralı tüfekten laboratuarımızda elde edilen 7.62x39 mm~
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çapında mukayese kovanları ile sekiz adet 7.62x39 mm. çapında suç konusu kovanın
mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları neticesinde, mevcut izlere atfen; bu sekiz adet 7.62x39
mm. çapında suç konusu kovanın "U 63994" seri numaralı tüfekten atıldığı tespit edilmiştir.

3.İnceleme konusu tüfekten laboratuarımızda elde edilen 7.62x39 mm. çapında
mukayese kovardan ile laboratuarımız Atıldığı Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivinde
mevcut suç konusu aynı çap ve tipteki kovanların mikroskopta yapılan karşılaştırılmaları
neticesinde; mevcut genel izlere atfen, aralarında bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna
varılmıştır." bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN:

"BAŞKAN - Yine, Yüksekova Büyükçiftlik, Kırıkhan Mevkiinde, dere yatağında
silah ve mühimmat...

ERHAN ARKAN - Onu da ben, o göreve gittim Sayın Başkanım. 1 Kalaşnikof
piyade tüfeği, buna ait fişek, şarjör ve el bombası, 200-300 gram civan -yanlış
hatırlamıyorsam- patlayıcı madde, birkaç metre kadar da, çeşitli renkte kablolar vardı."
biçiminde beyanda bulunmuştur.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlığının 31.03.2006 gün
ve 102549 savıh yazısında: Rusya menşe'li ve Fİ tipinde olduğu belirtilen el bombası
üzerinde herhangi bir har ve rakam grubu okunamadığı bildirilmiştir.

8. OLAY: Büyükçiftlfk-Kırkhan Mevkiinde Mühimmat Bulunması

08.10.2005 günü saat 15.00 sıralarında Hakkari-Yüksekova-Büyükçiftlik-Kırkhan
Mevkiinde, yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6
orta boy pil ve 5 adet kanlı bez parçası ele geçirilmiştİr.Ele geçen mühimmat olay yerinde
imha edilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutam M.
Erhan ARIKAN:

"BAŞKAN - Aynı şekilde bir tane daha var, ama, Hakkâri Yüksekova Büyükçiftlik
Kırıkhan mevkiinde mühimmat bulunması diye bir şeyimiz var.

ERHAN ARKAN - Ona da ben gittim Sayın Başkanım. O, RPG-7 roketatarın
mühimmatıydı. O görev yerine 1 km mesafede, biraz daha güneyinde, dere yatağının
ağzındaydı. Orada biz kanlı bezler de bulmuştuk. Onlar da, arz ettiğim gibi, savcılığa intikal
ettirilmiştir." biçiminde beyanda bulunmuştur.

9. OLAY: Veziri! Köyünde Sait DANIŞ'ın Evinin Önüne Bomba Atılması

27.10.2005 günü saat 01.00 sıralannda Hakkâri-Yüksekova-Vezirli Köyünde, terör
Örgütü mensuplarının Sait DANIŞ isimli köylüden para istemesi üzerine "Çete misiniz para
istiyorsunuz?" diyerek parayı vermemesi sonucunda, teröristler şahsın evinin önüne el
bombası atmış, olayda evin 6 camı kmlmıştır. Olayda can kaybı meydana gelmemiş,
expertiz raporu düzenlenmemiştir. , ,

Hakkari İl Jandarma Komutanlığının 06 Şubat 2006 tarih İSTH: 0621-11-
06/Ter.Olv.f426^ f700) savıh yazısında:

"Sait DANIŞ: Yüksekova ilçesi Vezirli köyünde ikamet etmektedir. Sait DANIŞ ve
oğlundan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafindan vergilendirme adı altında para
istenmiştir. Sait DANIŞ'ın vergi vermemesi üzerine şahsı korkutmak ve tehdit etmek amacıyla
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PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensuplarınca Sait DANIŞ'ın evine el bombası atılarak HPG
şehir intikam timleri yazılı bildiri bırakıldığı" belirtilmiştir.

Olay hakkında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Aralık 2005 gün ve
2005/2187 Sor. sayılı hazırlık soruşturması devam etmektedir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN :

"ERHAN ARIKAN - Evet Sayın Başkanım. Akşam saatlerinde olmuş. Bu beyefendi
biraz ihtiyar ve işitmeyle ilgili sıkıntıları olan bir bey, atıldığını fark etmemiş, sabah
bildirilmişti. Evde tek basma kalan... Camlan kırılmıştı ve bir not vardı; örgüt aleyhine
konuştuğunun tespit edildiği örgüt tarafindan, bu konuşmalar devam ederse, bombanın evine
atılacağı yolunda bir not da bırakılmıştı. Yine, buraya da, benim olay yeri inceleme ekibimle
beraber, polisin, emniyetin bomba imha ekipleri müdahale etmişlerdi olaya.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) -Teşekkür ediyorum.
Diğer bir sorum; Sait Danış'ın evinin önüne neden bomba konuldu diye soracaktım,

onu cevaplandırdınız. Yaşlı, ihtiyar bir insan, belki hasta filan da. Gerçekten, halk üzerinde
bir etkisi mi var bunun?

ERHAN ARIKAN - Sanmıyorum. Çocukları mevcuttu 2-3 tane. Bunlar taksicilik
falan yapan arkadaşlardı. Sanırım, biraz da bunların halkla arasındaki ilişkilerde ve
diyaloglarda, böyle bir konuşma... Taksiciler, malumunuz, meslek itibariyle çok fazla sohbet
ederler, böyle bir şey de söylenmiş olabilir, ama, tabiî ki, bu arkadaşımız, bu beyefendi bunu
inkâr etti, böyle bir görüşmesinin olmadığını, örgütün aleyhinde ve lehinde, daha önceden ve
daha sonradan, ilişkisi olmadığı için de konuşmadığım beyan ettiler bize ifadelerinde ve
savcılıkta aynı şekilde." Biçiminde beyanda bulunmuştur.

Olayla ilgili bomba bilgisi olarak;
Yüksekova C. Başsavcılığının 2005/2187 sor, savılı dosyasında bulunan

30.12.2005 gün ve Evrak kavıt no : HRK : 3760-3545-05/3865. Uzmanlık numarası
2005/158 patlayıcı madde olan Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarı
Exoertiz Raporunda: " .. İncelenmek üzere laboratuarımıza gönderilen 33 (otuzüç) adet
metal parçası üzerinde yapılan fiziksel ve kimyasal test ve incelemeler sonucu ekli kimya
Laboratuan Expertiz Raporuna göre delillerin tamamında eser miktarda TNT ihtiva eden
patalayıcı madde artığı bulunduğu, menşei ve modeli tespit edilemeyen fabrika imali
savunma tipi parça tesirli el bombası olduğu" belirtilmiştir.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanlıjja'nın 31.03.2006 gün
ve 102549 savılı yazısında: Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde bombaya
ait herhangi bir parça ve emareye rastlanmadığı bildirilmiştir.

10. OLAY: Tugay Atış Alanı Yanında Örgütün Yerleştirdiği Mayına Basan
Bülent KÜREMEN İsimli Şahsın Yaralanması

29.10.2005 günü Yüksekova Tugay Atış Alanı Yanında PKK Kontra-GEL terör
örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan BÜLENT KÜREMEN isimli şahsın
yaralandığı,

Başbakanlık Milli İstihbarat MüsteşarlığVnın 19.12.2005 gün ve 30350 sayılı
yazılarında ise; "Yüksekova da konuşlu 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Kışlasının
arkasındaki arazide mayın patlaması sonucu bir sivilin yaralandığı" belirtilmiştir.
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Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN ile:

"BAŞKAN - Bir de, Yüksekova tugay atışalanı yanında, örgütün yerleştirdiği mayına
basan Bülent Küremen isimli şahsın...

ERHAN ARKAN - O da aynı günde Sayın Başkanım da, ben olay yerinde değildim.
Emniyetin bölgesi olduğu için ve biz o anda da Yüksekova Hakkâri karayolunda bu mayın
faaliyetiyle ilgilendiğimiz için, emniyet güçleri müdahale etmişlerdi o olaya." Biçiminde
beyanda bulunmuştur.

11. OLAY: Beşatlı-Çakırkaya Mah. Çakükaya Mevkiinde Mayın Düzeneği
Bulunması

29.10.2005 Günü Yüksekova Beşatlı Köyü,Çakılkaya mevkiinde yapılan yol emniyet
ve mayın kontrolü esnasında menfez içersinde el yapımı mayın bulunmuş, mayının (1) adet
el bombası (4) adet dinamit lokumu, 1.5 kg. TNT kalıbı, (1) adet RPG-7 mühimmatı altı adet
orta pil ve 20 metre kablodan yapıldığı tespit edilmiş, olay yerinde imha edilmiştir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Yüksekova Jandarma Bölük Komutanı M.
Erhan ARIKAN :

"BAŞKAN - Yüksekova Beşatlı Çakırkaya Mevkiinde mayın düzeneği...
ERHAN ARIKAN - Evet Sayın Başkan, o göreve de ben gittim. 29 Ekim günüydü

o. O yüzden törene iştirak edememiştim. Sabah saatlerindeydi, saat 9 gibiydi Sayın Başkanım.
Biz müdahale ettik. İl Jandarma Komutanlığından bomba imha ekibi geldi, yolun altına
yerleştirilen, menfeze daha doğrusu yerleştirilen bir düzenekti. Düzeneğin ana imla hakkı,
roket mermisi, havan mermisi, el bombası, dinamit ve TNT şeklinde 2-2,5 kilo kadar bir
patlayıcıyla desteklenmiş bir sistemdi. Kablo ve pil sistemi dışarıdaydı. Mayın arama
unsurunun bulduğu ve tarafımızca ... edilip savcılığa bilgi verilen bir faaliyetti.

İBRAHİM ÖZDOGAN (Erzurum) - 29 Ekimde neden bomba düzeneği konuldu; bir
olay anlattınız ya.

Bir de, halk o gün, bayrama katılım, kalabalık olarak nasıldı? Yani, Yüksekova
halkının... O gün gösteri yapan başka bir grup da var mıydı?

ERHAN ARIKAN - Şöyle arz edeyim: Sabahki çelenk koyma törenine katıldım ben.
Çelenk koyma töreniyle, malumunuz, tören başlama saati arasında bir yarım saat, kırkbeş
dakikalık mühlet her zaman olur ki, protokol yerini alsın, yerleşsin, öğrenciler şeklinde diye.
Bu dönem zarfında aldığımız bir haberle biz buna müdahale ettik. Ertesi gün, büyük konvoy
diye tabir ettiğimiz bizim, bütün erlerin terhis olacağı, izne gideceği, çok sayıda aracın yer
alacağı, 30, 40, bazen 50, bazen 80 aracın yer aldığı konvoylar oluyor. Ertesi gün bu konvoy
vardı. Dolayısıyla, ona bir hazırlıktı diye düşünüyorum ben." Biçiminde beyanda
bulunmuştur.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel KomutanlığTnın 31.03.2006 gün
ve 102549 savılı yazısında: Olay yerinde ele geçirilen el bombası üzerinde tapası takılı
olmadığından harf ve rakam grubunun tespit edilemediği ifade edilmiştir.

III- ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. OLAY: Oğlaktı Mezrası-Biçenek Tepe Mevkiinde Mayın Düzeneği Bulunması

04.07.2005 günü saat 06.00 şualarında Hakkâri-Şemdinli-Oğlaklı Mezrası-Biçenek
Tepe Mevkiinde; muhtemel terörist geçişlerini önlemek için yapılan arazi Arama/Tarama ve
Keşif/Gözetleme faaliyeti esnasında arazide toprağa gömülmüş vaziyette 6 adet 60 mm.lik
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havan mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet antitank mayını, 1 adet
patlamaya hazır cep telefonu ile seri bağlanmış antitank mayın düzeneği bulunmuştur.

Düzenek aynı tarihli tutanakla taşınması ve depolanması tehlike arz etmesi
nedeniyle imha edilmiştir. Şemdinli C Başsavcılığının 29.07.2005 gün ve 2005/17 sayılı
fezlekesinde şüphelinin açık kimlikleri tespit edilemeyen yasa dışı PKK (KONGRA GEL)
terör örgütüne mensup militanlar olduğu belirtilmiştir.

2. OLAY: Şehir Çöplüğü Mevkiinde Askeri Konvoydaki Üçüncü Aracın Mayına
Basması Sonucu 3 Personel Şehit Olması, 12 Personelin Yaralanması

09.07.2005 günü saat 08:35 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Şehir Çöplüğü Mevkiinde;
Şemdinli Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığından Derecik İç Güvenlik Piyade
Tabur Komutanlığına personel ve erzak nakli için görevlendirilen konvoyun intikali
esnasında, konvoyda bulunan üçüncü aracın mayına basması sonucu 3 personel şehit
olmuş, 12 personel yaralanmış, bir askeri araç hasar görmüştür.

Van ( CMK'nun 250. Maddesi ile Yetkili)C. Başsavcılığının 2005/575 Hz. F. sayılı
dosyasında örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve 24.07.2005 günü Şemdinli C.
Başsavcılığında ifade veren Rıdvan ÖNDÜNÇ isimli şahsın ifadesinde " ...Örgüt içerisinde
bulunduğum 4-5 ay zaman dilimi içerisinde herhangi bir eyleme katılmadım ancak benim
içerisinde bulunduğum Beritan Taburu Şemdinli İlçesinde yakın zamanda meydana gelen
eylemlerin hepsini gerçekleştiren gruptur.Bunlardan 09.07.2005 günü derecik yolunda
askeri konvoya mayın patlatılması sonucu 3 askerin ölümüne neden olan olay Doğan ve
Erdem kod adlı teröristlerce gerçekleştirilmiş, Agir kod adlı ve örgütün cepheci kanadında
bulunan terörist de eylemi planlamıştır.Ben bu eylemin gerçekleştirildiğini bizzat Doğan ve
Erdem Kod adlı teröristlerden duydum dedi. Aynca bundan iki gün sonra Aktütün
Mevkiinde yaya olan askerlere mayın döşenmesi ve askerlerin yaralanması ile sonuçlanan
eylemi gerçekleştirende cepheci olarak görev yapan Agir Kod adlı teröristin
organizasyonunda Botan, Şoreş, Azad ve Agir (Savaşçı) kod adlı örgüt militanlarıdır. Ben
bu eylemi de bizzat eylemin içerisinde yer alan Botan adlı teröristten öğrendim. Aynca yine
Haziran ayı içerisinde Necati YURDAKUL adlı şahsı da cepheci olarak görev yapan Agir
ve Metin kod adlı teröristler devlet ajanı olduğu gerekçesi ile öldürmüşlerdir. Ben bunu
örgütün Beritan Tabur Komutanı Damat adlı teröristten duymuştum." şeklinde beyanda
bulunduğu görülmüştür.

Jandarma Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduj&ı düşünülen Ajanda da: "Ahmet TEKİN
(DUVAR) Şemdinli çıkışındaki patlama" şeklinde bir notun yer aldığı incelenmiştir.

Van ( CMK'nun 250. Maddesi ile Yetkili)C. Başsavcılığının 2005/575 Hz. F. S
sayılı dosyasında bulunan 09.07.2005 tarihli Olay Yeri Tespit Tutanağında;

"Patlamanın meydana geldiği bölgenin 20 metre gerisinde ise 3'er metre aralıklar ile
tuzaklanmış 4 adet daha 60 mm.'lik havan mühimmatının olduğu, bunlardan 2'sinin olay
yerinde patladığı ve herhangi bir zayiata sebep olmadığı, patlamamış 2 adet havan
mühimmatının ise olay yerine çağrılan sürviyan ile imha edildiği, aynca olay yerinde 1 adet
Yeusu el telsizi anteni ile üst kapak takımı ile telsizi güçlendirmek için 6 adet pilden oluşan
batarya bloğu" tespit edildiği belirtilmektedir.

Başbakanlık Milli İstihbarat Müsteşarlığı'nın 19.12.2005 gün ve 30350 sayılı
yazılannda ise; mayının uzaktan kumandalı olduğu belirtilmiştir.

Olayla ilgili expertiz raporu düzenlenmemiştir.
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3. OLAY: Konur Köyü-Aktütün Mezrası Mayının Patlatılması Sonucu S
Jandarma Personelinin Yaralanması

11.07.2005 günü saat 05.15 sıralarında Hakkâri-Şemdinli- Konur Köyü-Aktütûn
Mezrası üs bölgesine personel değişimi için görevlendirilen Jandarma Sınır Timinin intikali
esnasında, seri olarak tuzaklanmış mayının patlatılması sonucu 5 Jandarma personeli
yaralanmıştır.

Şemdinli C. Başsavcılığının 2005/231 soruşturma, 2005/12 No'lu fezlekesi ve eklerinde
ayrıca; Failin; açık kimlikleri tespit edilemeyen yasa dışı PKK( Kongra-GEL) örgütüne mensup
militanlar olarak gösterildiği;

"...Şemdinli İlçesi Aktütün Mevkiinde bulunan 13. Jandarma Bölük Komutanlığı ile
Bayrak Üs Bölgesi arasındaki yolun yamaç kesimlerine yerleştirmiş oldukları 16 adet RPG-7 ve
60 mm havan mühimmatları ile mayından oluşan patlayıcı düzeneği mağdurların da aralarında
bulundukları jandarma timi geçmekte iken patlamaları sonucu mağdurların basitçe
yaralandıkları, patlamanın ardından şüpheli terör örgütü mensuplarının gerek bu askerlere ve
gerekse çevrede bulunan askerlere ateş açmak suretiyle çatıştıkları, güvenlik güçlerine havadan
helikopter desteğinin gelmesi üzerine de olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, şüphelilerin bu
şekilde üzerlerine anlı suçu işledikleri.." belirtilmiştir,

Van (CMK'nun 250. Maddesi ile Yetkili)C. Başsavcılığının 2005/575 Hz. F. sayılı
dosyasında örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve 24.07.2005 günü Şemdinli C.
Başsavcılığında ifade veren Rıdvan ÖNDÜNÇ isimli şahsın ifadesinde " ...Örgüt içerisinde
bulunduğum 4-5 ay zaman dilimi içerisinde herhangi bir eyleme katılmadım ancak benim
içerisinde bulunduğum Beritan Taburu Şemdinli İlçesinde yakın zamanda meydana gelen
eylemlerin hepsini gerçekleştiren gruptur.Bunlardan 09.07.2005 günü derecik yolunda
askeri konvoya mayın patlatılması sonucu 3 askerin ölümüne neden olan olay Doğan ve
Erdem kod adlı teröristlerce gerçekleştirilmiş, Agir kod adlı ve örgütün cepheci kanadında
bulunan terörist de eylemi planlamışür.Ben bu eylemin gerçekleştirildiğini bizzat Doğan ve
Erdem Kod adlı teröristlerden duydum dedi. Ayrıca bundan iki gün sonra Aktütün
Mevkiinde yaya olan askerlere mayın döşenmesi ve askerlerin yaralanması ile sonuçlanan
eylemi gerçekleştirende cepheci olarak görev yapan Agir Kod adlı teröristin
organizasyonunda Botan, Şoreş, Azad ve Agir (Savaşçı) kod adlı örgüt militanlarıdır, ben
bu eylemi de bizzat eylemin içerisinde yer alan Botan adlı teröristten öğrendim. Ayrıca yine
Haziran ayı içerisinde Necati YURDAKUL adlı şahsı da cepheci olarak görev yapan Agir
ve Metin kod adlı teröristler devlet ajanı olduğu gerekçesi ile öldürmüşlerdir. Ben bunu
örgütün Beritan Tabur Komutanı Damat adlı teröristten duymuştum."şeklinde beyanda
bulunduğu görülmüştür.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Alb. Erhan KUBAT'ın komisyonumuza bilgi vermesi
sırasında sunduğu bilgi notunda; " Patlamayı müteakip çeşitli yerlerden terör örgütü
mensuplarınca bölük merkezi ve yakın emniyet bölgelerine yoğun bir şekilde taciz ateşi
açılmıştır." belirtilmiş, olayla ilgili expertiz raporu düzenlenmemiştir.

Başbakanlık Milli İstihbarat MüsteşarlığVnın 19.12.2005 gün ve 30350 sayılı
yazılarında ise; bu olayla ilgili olarak".. Şemdinli/Aktütün Karakoluna taciz ateşi " ve "33 er
yaralı" bilgisine yer verildiği incelenmiştir.

4. OLAY: Derecik- Umurlu Yolunda Gece Patlamadan Dolayı Bir Çukurun
Oluştuğunun Tespit Edilmesi

28.07.2005 günü saat 03.45 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Derecik- Umurlu
yolunu kullanan şahısların yol üzerinde gece patlamadan dolayı bir çukurun oluştuğunu
bildirmeleri üzerine, yapılan kontrolde teröristlerce tuzaklanan patlayıcı maddenin
patlaması sonucu yolda 1,5m x 50cm. derinliğinde bir çukur tespit edilmiştir.
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Olayda can ve mal kaybı meydana gelmemiştir.

5. OLAY: Derecik Beldesi, Balkaya Mahallesi Umurlu Mezrası Yakınlarında
Mayın Patlaması Sonucu Yol Üzerinde İz Bulunması

28/07/2005 günü saat 10.00 sıralarında Derecik Beldesi, Balkaya Mahallesi. Umurlu
mezrası yakınlarında mayın patlaması sonucu yol üzerinde iz bulunduğunun bildirilmesi
üzerine, olay yerine intikal eden jandarma görevlilerinin yaptığı incelemede Derecik Umurlu
yolu karayolu istikametinde yolun sağ tarafında bulunan ağacın yanında Umurlu mezrasının
yaklaşık 700 metre mesafeden sabah saatlerinde patlama meydana geldiğinin patlama nedeni
ile can ve mal kaybının olmadığının, patlama mahallinde pil, telsiz anteni, muhtelif telsiz
parçalan ve kablolarının tespit edildiği, patlama düzeneğinin uzaktan kumandalı olduğu,
patlama nedeni ile olay yerinde bir çukurun oluştuğunun belirlenmemiştir.

6. OLAY: Ortaklar-Örencik Köprüsü Mevkiinde Operasyondan Dönen 8
Araçlık Askeri Konvoyun Geçişi Esnasmda Teröristlerce Tuzaklanan Mayının
Patlaması Sonucu 2 Personelin Şehit Olması, 7 Personelin Yaralanması

15.09.2005 günü saat 10.15 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Ortaklar-Örencik Köprüsü
mevkiinde; operasyondan dönen 8 araçlık askeri konvoyun geçişi esnasmda teröristlerce
tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 personel şehit olmuş, 7 personel yaralanmıştır.
Hakkari Alay Komutam Erhan KUBAT'ın sunduğu bilgi notunda expertiz raporunun
düzenlenmediği belirtilmiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen ajanda da: "15.09.2005
günü saat 10.15 sıralarında Örencik köprüsü Şemdinli İstikametine doğru 1 Km kadar
geçildiğinde "38 MG 5018" koordinatlarında konvoydaki ikinci araç T. Ö. tarafından yola
döşenen ve uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen mayının patlaması sonucu (2) şehit (6)
yaralı, 15.09.2005 günü saat 15.50 sıralarında Van- Şemdinli personel nakli için planlanan
konvoy intikal halinde iken Şapatan bölgesinde T.Ö. mensuplarınca uzaktan kumandalı mayın
patlatılmış, patlama sonucunda shortland araç ağır hasar görmüş, araç içerisinde bulunan (1)
J. Onb. yaralanmıştır. Patlama bölgesinin yakınlarında cep telefonuna bağlı ikinci bir düzenek
saptanmıştır."

7. OLAY: Şapatan Geçidi Mevkiinde Askeri Konvoyun Geçişi Esnasmda, Mayın
Patlaması Sonucu Bir Askeri Aracın Hasar Görmesi, 2 Personelin Yaralanması

15.09.2005 günü saat 17.15. sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Şapatan Geçidi
mevkiinde; askeri konvoyun geçişi esnasmda, teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması
sonucu bir askeri araç hasar görmüş, araçta bulunan 2 personel yaralanmıştır.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen ajandanın Ağustos —5 —
Perşembe sayfasında: "Mehmet ve Murat SAMUR Şapatan Patlamasını" biçiminde not yer
aldığı görülmüştür.

Olayla ilgili bomba bilgisi;
Van C. Başsavcılığına ait dosyada mevcut ve içerisinde bomba uzmanı da olan üç

görevli tarafından tanzim edilen 16.09.2005 tarihli tutanakta; 15.09.2005 günü 16.45
sıralarında sorumluluk sahamızda bulunan Haninya Gediği Mevkii Şemdinli Yüksekova
karayolu üzerine PKK terör örgütü tarafından yola döşenen mayının askeri araca patlatılması
sonucu meydana gelen olay sonrası yapılan araştırmada üç ayn noktada el yapımı uzaktan
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telefon ile kumandalı patlamaya hazır menşei belli olmayan mühimmatın tespit edilmesi
neticesi cep telefonu,( Nokia 3310) patlama öncesi kontrollü olarak müdahale sonucu sağlam
olarak ele geçirilerek diğer mühimmatların Yüksekova İlce Emniyet Müdürlüğü Bomba Büro
Amirliğince gelen uzman personel tarafından usulüne uygun şekilde çevre emniyeti ve
karayolu güvenliği alınarak 5 kalıp TNT tahrip kalıbı, olay yerinde ele geçen 1 adet E. fünye
ve 4 kalıp C-3 plastik patlayıcı ile irtibatlandınlarak emniyetli bir şekilde 16.09.2005 günü
saat 10.00 ile 10.45 saatleri arasında iki ayrı düzenek kurulmak suretiyle kontrollü olarak
uzman ekipçe patlatılmıştır." bilgisine yer verildiği görühnüştür.

8. OLAY: Günyazı-Tanyolu Mezrası-Mezar Gediği Mevkiinde 1 Teröristin,
Mühimmatla Ölü Olarak Ele Geçirilmesi

16.09.2005 günü saat 01.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Günyazı-Tanyolu
Mezrası-Mezar Gediği mevkiinde icra edilen pusu faaliyeti esnasında, pusu bölgesine
yaklaşan teröristler ile çıkan çatışmada kimliği tespit edilemeyen 1 terörist, 3 adet 82 mm.lik
havan mühimmatı, 1 adet Rus yapımı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Van C. başsavcılığının 2005/867 sor. sayılı dosyasında mevcut olan Olay yeri tespit
tutanağı ve Malzeme tespit ve teslim tutanağında ayrıca 50 gr Plastik Patlayıcı, 4 adet
kaleşnikof şarjörü, 127 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, ucuna kablo bağlı 4 adet
büyük pil, I adet ateşleme manyetonun da bazı kişisel eşyalarla birlikte ele geçirildiği
belirtilmektedir.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel Komutanhta'nın 31.03.2006 gün
ve 102549 savıh yazısında: Ele geçen el bombası üzerinde her hangi bir harf ve rakam
grubunun okunamadığı açıklanmıştır.

Başbakanlık Milli İstihbarat Mûstesarlıga'nın 19.12.2005 gün ve 30350 savıh
yazılarında ise: 3 kg C4 plastik patlayıcı ve el bombası ile bomba düzeneklerin de ele geçtiği
belirtilmiştir.

MİT raporunda ele geçtiği belirtildiği halde, Komisyonumuza Jandarma Genel
Komutanlığınca gönderilen yazıda yer almayan 3 kg C-4 plastik patlayıcının akıbeti
hakkında sorumluluğu bulunanlar bakışımdan gereğine tevessül edilmelidir.

9. OLAY: Altınsu- Sikekiş Deresi Bölgesinde Askeri Konvoyun İntikali
Esnasında Mayın Patlaması

11.10.2005 günü saat 10.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Altınsu- Sikekiş Deresi
bölgesinde; askeri araç konvoyunun intikali esnasında, teröristlerce tuzaklanan mayının
patlatılması sonucu yol üzerinde 45 cm. çapında, 10 cm derinliğinde bir çukur oluşmuş, olay
yerinde parçalanmış vaziyette bir Nokia 3310 marka cep telefonu ve parçalanmış metal
parçalan bulunmuştur.

Olayda can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Olayla ilgili expertiz raporu
düzenlenmemiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen Aianda'nın 11.10.2005
günlü notta- "11.10.2005 günü saat 10.20 sıralarında Şemdinli- Van J. Tak. A. K.lığı
konvoyuna Şemdinli İlçe çıkışın(60-30) da 8 araçlık konvoyda 3. araç (otobüs) geçmesine
müteakip kömür çuvalı içerisine cep telefonu düzenekli hazırlanan patlayıcının patlaması
neticesinde her hangi bir can kaybı yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir. Adnan
KATA M Emin Oğlu 1982 doğumlu (DİJVAR (K) Bejna TC Kimlik No: 18503074008,
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Hakkari Şemdinli Ortaklar Köyü nüf. kayıtlı Cilt . 15 hane :1 Şemdinli İlçesi yayla mah.
ikamet eder.Hakkari Şemdinli Üçe çıkışında askeri konvoy cep telefonu düzenekti patlayıcı
maddeyi Adnan KAYA gerçekleştirmiştir. WELAT (K) sorumluluğun da eylem
gerçekleşurilnıiştir.DİJVAR (K)'un yanında eylem RIZGAR (K) vardır." Bilgisinin yer
aldığı görülmektedir.

Ali KAYA'nm aynı gün yazı ile beraber sunduğu Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 19.10.2005,17.01.2006 gün ve 2005/366,2006/10 müt. saydı izin kararlan
ile yapıldığı belirtilen dinleme tutanaklarında bu olayla ilgili olarak geçen konuşmalar
ve alünda Ali KAYA'nın açıklama notlan;

VAN 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 19/09/2005 tarih ve 2005/307 Müt. Sayılı karan
ile 0536 368 10 02 (SeyfuUah KOÇ 2001 adına kayıtlı iken 28.04.2005 tarihinde Mesut
SALIKBAĞRA, Asim oğlu 1977 d.lu Göçebe cd. No:l Besni/Adıyaman fatura adreslidir
olup PKK/Kongra-Gel Terör Örgütünün Şemdinli ilçesi Gümrük sorumlusu olan Sabri
(K) AIİ KISIKYOL tarafmdan kullanılmaktadır.) nolu GSM abonesinin, (3) ay süreyle
dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda
alınmasına kararı verilmiştir.

0 536 368 10 02 nolu GSM abonesinin yapılan dinlenmesinde:

Tarih Saat ve Süre : 11.10.2005-11.22.56
Arayan ve Aranan İletişim Aracının Numaralan :0 536 368 10 02-0 546 219 89 08
Arayan ve Aranan Kişiler :SABRi(K) (X) ŞAHIS
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
10 02 ORALARDA BİR ŞEY OLMUŞ MU?
89 08 EVET OLDU DAHA SONUÇ ALAMADIM.
89 08 ONU BİLİYOR MUSUN? BİZİM TARAFTAKİ.
89 08 O DİJVAR VARDI YA
89 08 OYDU.

NOT: 11 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli ilçesi girişi polis noktasına 50. mesafede
Askeri Konvoya yönelik uzaktan kumandalı patlayıcı kullanma eylemi ile ilgili görüşmedir.
SABRİ (K) ve (X) şahıs bu eylemi değerlendirerek DİJVAR 'in bu eylemi gerçekleştirdiği
tespit edilmiştir.

Tarih Saat ve Süre Î 11.10.2005/11.32.09
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02-0 538 4 04 09 41
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRi (K) (X) ŞAHIS
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
09 41 TABİKİ KORKMUŞLARDIR MESELA ŞEHRİN İÇİNDE
09 41 HER YERDE GÜVENLİK VAR GÜVENLİK İÇİNDE OLMUŞ BU
09 41 VALLAH POLİS NOKTASINA ELLİ METREDİR

NOT: 11 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli mrk.de Askeri Konvoya yönelik patlayıcı kullanma
eylemi.

Tarih Saat ve Süre : 11.10.2005/11.39.52
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan: 0 536 368 10 02- 0 536 223 96 60
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRi (K) ZUHAT (K)
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
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10 02 HE GEÇ PATLIYOR ARTIK O DENGEYİ SAĞLAYAMAMIŞLAR O VELAT'TIR
VELAT
10 02 YANİ POLİSLERİN ELLİ METRE UZAĞINDA OLMUŞ

NOT: 11 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli mrk. girişinde Askeri Konvoya yönelik patlayıcı
madde kullanma eylemi görüşmeleri.

10. OLAY: Alan Köyü-Alan Deresi Bölgesinde Sığınakta Silah ve Mühimmat
Ele Geçirilmesi

27.10.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Alan Köyü-Alan Deresi
Bölgesinde yapılan operasyonda bir sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikov P.Tf, 3 adet el
bombası, 4 adet fünye,l adet roketatar, 1 adet parçalanmış, S adet sağlam roketatar
mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele geçirilmiştir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait oldu&ı düşünülen Aianda da: 03 Ağustos
Salı sayfası"-Zeydan ERÇELİK Gaziantep Cezaevinde eroinden taşıyıcı olarak tutuklu olan
Tacettin YAVUZ bilgisi üe,Şemdinli İlçesi Alan Deresi Mevkiinde (70-25) koordinatlarında
200 m kayalıkta, 11 Kaleşnikof p. tüf.,1 Roketatar, 5 roketatar mermisi , 2 RPG-7, 3 El
bombası, 4 Fünye (El bombası için), 2 Mayın, 2 T. Ö. elbisesi" notunun yer aldığı
görülmüştür.

Komisyonumuzun istemi üzerine. Jandarma Genel KomutanlıfeTnın 31.03.2006 gün
ve 102549 sayılı vazısında:Ele geçirilen el bombalarının üzerinde her hangi bir harf ve rakam
grubunun okunamadığı ifade edilmiştir.

özcan İLDENİZ Komisyonumuzca Van İlinde bilgisine başvurulduğu sırada
özetie;"27.10.2005 günü Hakkâri Şemdinli Alan Köyü Alan Deresi bölgesinde yapılan
operasyonda sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikof, PTF, 3 adet el bombası, 1 adet
parçalanmış, 5 adet sağlam roketatar, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele
geçirilmesi hususuna da ajanda da yer verildiğini, jandarma bölgesi olduğu için ilçe jandarma
vasıtasıyla operasyon yapıldığını, RPG7 silahından 1 tane çıktığım hatırladığını, çoğunlukla
yapılan istihbaratla elde edilenler arasında farklılık olabildiğini," belirtmiştir.

Özcan İLDENİZ'in norundaki 2 RPG -7'nin, resmi bilgide yer almaması dikkat
çekici bulunmuş, konunun soruşturulması için gerekli makama yazı yazılması gerektiği
değerlendirilmiştir.

11. OLAY: Konur Köyü Su Gediği Mevkiinde Yol Çalışması Yapan Greyderce
(1) Adet Mayın Ortaya Çıkarılması

15.12.2005 günü saat : 16.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Konur Köyü Su Gediği
Mevkiinde; yol çalışması yapan greyder tarafından (1) adet mayın ortaya çıkarılmış, yapılan
inceleme sonucunda mayının araç lastiğinin içine 10 kg TNT konmuş bir patlayıcı
düzeneğinin olduğu, yanına iki adet birer metre uzunluğunda kablo ve koli bandına sarılmış
vaziyette pil düzeneği olduğu tespit edilmiş ve fotoğraflarının çekilmesini müteakip imha
edilmiştir.

Şemdinli C. Başsavcılığının 2006/13 soruşturma. 2006/4 Fezleke No'lu fezlekesi ve
eklerinde avnca,

Faillerin; açık kimlikleri tespit edilemeyen yasa dışı PKK (Kongra-GEL) örgütüne
mensupları olarak gösterildiği;
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" .. Suç tarihinde 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından
keşif, gözetleme ve arazi arama tarama faaliyeti sırasında Sugediği Tepe mevkiinde Şemdinli
İlçesi ile Meşelik Köyü yolunda yola bir metre mesafede üzeri toprak ile örtülü vaziyette araç
içi lastiği( Şamdiyer) içerisinde miktan tespit edilemeyen TMT patlayıcı madde, 4 adet büyük
pil, bir metre uzunluğunda üd adet beyaz renkle elektrik kablosu ile hazırlanmış patlayıcı madde
düzeneğinin tespit edildiği, yola yerleştirilen mayın düzeneğinin 10/12/2005 tarihinde o bölgede
yol onarım çalışması yapan onanm ekiplerince kepçe ile yol düzeltmesi yaptığı sırada fark
edilmeden çıkartılarak toprak ile beraber yolun kenarına döküldüğü, bu sırada patlayıcı düzenek
ile ateşlemeyi sağlayan pil düzeneği arasında irtibatı sağlayan kabloların kopmuş olduğu ve bu
sayede patlama olayının gerçekleşmediği, ele geçirilen patlayıcı madde düzeneğinin patlatılarak
imha edildiği, yola mayın yerleştiren PKK (Kongra-Gel) terör örgütü mensuplarının
kimliklerinin belirlenemediği" belirtilmiştir.

IV- HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİ
JANDARMA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR İLİŞKİN GENEL
DEĞERLENDİRME

1- Hakkari İl Merkez jandarma sorumluluk bölgesinde: toplam (12) olay meydana
geldiği, bunlardan (4)'ünde sadece mayın bulunduğu, (l)'in de çıkan çatışmada bir terör
örgütü mensubunun ölü geçirildiği ve aynı olayda bir de mayın imha edildiği, (7) olayın
içeriğinin mühimmat bulunması şeklinde olduğu, bu olaylarda toplam (30) el bombasının ele
geçtiği,

Yüksekova İlçesi jandarma sorumluluk bölgesinde: toplam (11) olay gerçekleştiği, bu
olaylardan (3)'ünün mayın patlaması olduğu ve bu patlamaların birinde (1) vatandaşın
yaralandığı, (2) olayda mayın bulunduğu ve imha edildiği, (1) olayın el bombası atılması
biçiminde gerçekleştiği, (5)'inin mühimmat bulunması şeklinde olduğu ve tüm olaylarda
toplam (27) adet el bombası ele geçirildiği,

Şemdinli İlçesi jandarma sorumluluk bölgesinde: toplam (11) olay gerçekleştiği, bu
olayların (7)'sinin mayın patlaması, (l)'inin çatışma şeklinde olduğu ve bu olaylarda (5)
personelin şehit olduğu, (26) personelin yaralandığı, (1) terör örgütü mensubunun da (1) el
bombası ile ölü ele geçtiği, (2) olayda sadece mayın bulunup imha edildiği, (1) olayda sadece
mühimmat bulunduğu, bu mühimmat arasında (3) tanesinin el bombası olduğu, tespit
edilmiştir.

2-Jandarma bölgesinde gerek arazi arama-tarama faaliyeti sırasında sığınakta v.b
bulunan, gerek örgüt mensuplarından ele geçirilen silah ve mühimmatların PKK terör örgütüne
ait olduğu değerlendirmektedir.

3-Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen söz konusu olayların ağırh olarak
arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında mühimmat bulunması şeklinde gerçekleştiği
incelenmiştir. Bulunan mühimmatların imhasına ilişkin uygulama konusunda, bu konudaki
mevzuat hükümleri dikkate alındığında yapılan bazı hatalı işlemlere değinmekte yarar
bulunmaktadır;

Örneğin; Şemdinli kırsalında 27.10.2005 günü 11 kaleşnikof tüf, 3 el bombası, 4
fûnye, 1 roketatar, 1 parçalanmış, 5 sağlam roketatar mühimmatı, 211 sevk fişeği, 2 takım
terörist elbisesinin ele geçtiği belirtilmesine karşın, Komisyonumuza gönderilen bilgi ve
belgelerde, bu suç eşyalarından özellikle el bombalarının seri no'ları gövde ve maşalanndaki
harf ve rakam gruplarının açıkça belirtilmediği imha edilenlerin de hangi usulle imha
edildiğine dair bir belge ve tutanağa rastlanmamıştır.

01.06.2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren "Suç
Eşyası Yönetmeliğinin "Suç Eşyasına El Konulması" başlıklı 5. maddesinin 2. fikrası "El
koyma tutanağına el konulan eşyanın cinsi, miktan. üzerindeki işaret yazı ve numaralan, stür
marka model ve ölçü gibi benzerlerinden ayırt etmeye elverişli bütün nitelikleri, takdir
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ettirilen değeri, hangi suçtan dolayı kimden, nereden ve ne suretle alınmış olduğu...
soruşturma evrakına eklenir" hükmünü içermektedir.

Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin
Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma (EMAŞYA) Görevlerinde Kullanılmasına İlişkin Planlama
Direktifi" "EMASYA DİREKTİFTnin "İç Güvenlik Harekatında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar" başlıklı bölümünde;

"h.Operasyonlar da dahil olmak üzere terörle mücadele sırasında her türlü olaya ilişkin
tutulacak resmi belge ve dokümanların zamanında, usulüne uygun olarak tam ve düzenli bir
şekilde tutulması gerekir.Bu belgelerin şüpheli ve soru işareti taşıyan bir husus bırakmayacak
şekilde gerekli ayrıntıyı ve bütün oluşu içermesi, güvenli ve tutarlı olması şarttır."
denmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kuvvet Komutanlıklarının... Patlayıcı Madde/ Şüpheli
Cisimlerin Keşfi ve Zararsız Hale Getirilmesinde Görev Sorumluluklara ilişkin olarak; "MY
168-1 (A) Silahlı Kuvvetler Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisimlerin Keşfi ve Zararsız Hale
Getirilmesi Yönergesi" hükümlerine göre de, imhası gerekenlerin ise Yönerge hükümlerine
göre tespiti yapıldıktan sonra imha edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

- B u nedenle, Adalet Bakanlığınca incelenen konuda olduğu gibi benzer tüm
olaylarda, kolluk tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delillerin eksiksiz
toplanması ve soruşturmanın sağlıklı yürümesini teminen tüm Cumhuriyet
Savcılıklarına tamim yazılması gerektiği kanaatına varılmıştır.

4- Hakkari İl Emniyet Komisyonunca 2005 yılında alınan muhtelif kararlarda;
"26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı TCK'nın 220, 221 ve 314. maddelerinde düzenlenen; Suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, etkin pişmanlık, silahlı örgüt konu başlıkları kapsamında
operasyonda yakalanmış yahut kendiliğinden teslim olmuş örgüt üyelerinin örgüt bünyesindeki
faaliyetlerinin hangi eylemelere karıştıklarının yargıya intikal etmesi önem arzetrnektedir.Yeni
TCK'nın 221.maddesindeki "...hakkında cezaya hükmolunmaz." düzenlemesi nedeniyle törör
örgütü mensuplarının suç işlenişine iştirak edip etmedikleri hususunda kapsamlı istihbarat
çalışması yapılmasına; yargılama safhasında delil olarak değerlendirilebilecek nitelikte
belgelendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi" konusuna vurgu yapılmaktadır.

11.10.2005 günü saat 10.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Altınsu-Sikekiş Deresi
bölgesinde; askeri araç konvoyunun intikali esnasında, teröristlerce tuzaklanan mayının
patlatılması sonucu yol üzerinde 45 cm. çapında, 10 cm derinliğinde bir çukur oluşmuş, olay
yerinde parçalanmış vaziyette bir Nokia 3310 marka cep telefonu ve parçalanmış metal
parçalan bulunmuştur.

Belirtilen olayın soruşturma dosyasında olayın failleri hakkında " Kimlikleri tespit
edilemeyen PKK(Kongra-Gel) terör örgütü mensupları" şeklinde bilgi bulunmaktadır.

Oysa, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli
Jandarma Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen Ajanda'nm 11.10.2005 günlü notta
aynı olaya ilişkin olarak faillerinin belirtildiği görülmektedir. Notta; "11.10.2005 günü saat
10.20 sıralarında Şemdinli- Van J. Tak. A. K.lığı konvoyuna Şemdinli İlçe çıkışın(60-30) da 8
araçlık konvoyda 3. araç (otobüs) geçmesine müteakip kömür çuvalı içerisine cep telefonu
düzenekli hazırlanan patlayıcının patlaması neticesinde her hangi bir can kaybı yaralanma ve
maddi hasar meydana gelmemiştir. Adnan KATA M Emin Oğlu 1982 doğumlu (DİJVAR (K)
Bejna TC Kimlik No: 18503074008, Hakkari Şemdinli Ortaklar Köyü nüf. kayıtlı Cilt . 15
hane :1 Şemdinli İlçesi yayla man. ikamet eder.Hakkari Şemdinli İlçe çıkışında askeri konvoy
cep telefonu düzenekli patlayıcı maddeyi Adnan KAYA gerçekleştirmiştir. WELAT (K)
sorumluluğun da eylem gercekleştirilmiştir.DİJVAR (K)'un yanında eylem RIZGAR (K)
vardır." bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen
Ajanda da; Jandarma bölgesinde incelenen bazı olayların faili olabilecek örgüt üyeleri
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isimlerine yer verilmesine rağmen, soruşturma dosyalannda bu faillere değinilmemesi, kolluğun
suç ve suçluluğu ortaya çıkarmada kendilerinde var olan bazı bilgileri dahi gereğince
kullanmada, değerlendirmede belirtilen İl Komisyon Kararlan da göz önüne alındığında yeterli
özeni göstermediği ortaya çıkmakta, olay faili meçhul olarak kalmakta, dava açılması olanağı
bulunmamakta, Örgüt üyelerinin anılan eylemlere ilişkin olarak isimlerinin zikredilmemesi
bunların olası bir pişmanlık yasasından istifadeyle ilgili mercilere başvurusu halinde ilişik
suçlarla irtibatının ortaya konulmasında zorlukla karşılaşılması muhtemel görülmektedir.

Bu nedenle, andan konuda gereğinin yapılması ve kolluğun bu konuda daha özenli
davranmasını temin için Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına durumun bir
tamimle duyurulması sağlanmalıdır.

5- 27.10.2005 günü saat 16.00 sıralannda Hakkâri-Şemdinli-Alan Köyü-Alan Deresi
Bölgesinde yapılan operasyonda bir sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikov P.Tf, 3 adet el
bombası, 4 adet fünye,l adet roketatar, 1 adet parçalanmış, 5 adet sağlam roketatar
mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele geçirildiği soruşturma
dosyasında ifade edilirken, Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen Ajanda da aynı olaya
ilişkin olarak; "03 Ağustos Salı sayfasında", "Zeydan ERÇELİK Gaziantep Cezaevinde
eroinden taşıyıcı olarak tutuklu olan Tacettin YAVUZ bilgisi üe,Şemdinli İlçesi Alan Deresi
Mevkiinde (70-25) koordinatlarında 200 m kayalıkta, 11 Kaleşnikof p. tüf.,1 Roketatar, 5
roketatar mermisi , 2 RPG-7. 3 El bombası, 4 Fünye (El bombası için), 2 Mayın, 2 T. Ö.
elbisesi" notunun yer aldığı görülmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafından 22.11.2005 günü
kendisine takdirname verilmesine neden olan 27.10.2005 tarihinde belirtilen
operasyonda faaliyette bulunmak üzere Şemdinli ilçesinde görevlendirilen Özcan
İLDENİZ'in ajanda notundaki "2 RPG-7" bilgisinin, olaya ilişkin Jandarma Genel
Komutantağı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı resmi bilgisinde yer almaması dikkat
çekici bulunmuş, konunun soruşturulması için Yüksekova Cumhuriyet Savcüığı'na
durumun bildirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

6-16.09.2005 günü saat 01.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Günyazı-Tanyolu
Mezrası-Mezar Gediği mevkiinde icra edilen pusu faaliyeti esnasında, pusu bölgesine
yaklaşan teröristler ile çıkan çatışmada kimliği tespit edilemeyen 1 terörist, 3 adet 82 mm.lik
havan mühimmatı, 1 adet Rus yapımı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği, Van C.
Başsavcılığının 2005/867 sor. sayılı dosyasında mevcut olan Olay yeri tespit tutanağı ve
Malzeme tespit ve teslim tutanağında ise; ayrıca 50 gr Plastik Patlayıcı, 4 adet kaleşnikof
şarjörü, 127 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, ucuna kablo bağlı 4 adet büyük pil, 1
adet ateşleme manyetonun da bazı kişisel eşyalarla birlikte ele geçirildiği belirtilmektedir.

Başbakanlık Milli İstihbarat Mfistesarhfa'nm Komisyonumuza yazdığı 19.12.2005
gün ve 30350 sayılı yazılarında ise; aynı olaya ilişkin olarak, 3 kg C4 plastik patlayıcı ve el
bombası ile bomba düzeneklerinin de ele geçtiği ifade edilmiştir.

MİT raporunda ele geçtiği belirtildiği halde, Komisyonumuza Jandarma Genel
Komutanlığınca bildirilen yazıda yer almayan 3 kg C-4 plastik patlayıcı konusunda
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması için belirtilen durumun
bildirilmesi sağlanmalıdır.

7- Hakkari İli genelinde Jandarma bölgesinde meydana gelen terör olaylarında, gerek
önceki yıllar itibariyle gerekse 2005 yılında meydana gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinde meydana gelen olayları ile mukayese edildiğinde dikkat çekici bir artış
görülmemektedir. Jandarma bölgesinde 2005 yılında gerçekleşen eylemlerde daha çok yola
mayın döşeme, diğer tuzaklama olayları gibi PKK terör örgütünce çatışmadan kaçınan, riski
az eylemlerin uygulamaya konulduğu ortaya çıkmaktadır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

HAKKARİ. ŞEMDİNLİ VE YÜKSEKOVA İLÇELERİNDE MEYDANA
GELEN BOMBALAMA OLAYLARINA İLİŞKİN ALINAN İSTİHBARI

BİLGİLER VE ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

I- İL EMNİYET KOMİSYON TOPLANTI TUTANAKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli de meydana gelen bombalama olaylarına ilişkin
olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 22.03.1985 gün ve Güvenlik 990072
Sayılı Telsiz Şifre Emri, 15.08.1985 gün ve Güvenlik 315964 Sayılı Genelgeleri uyarınca,
01.06.2005 tarihinden itibaren il Valisi başkanlığında her ay düzenli olarak toplanan "İL
EMNİYET KOMİSYONU" toplantılarında görüşülen özellikle bombalama olaylarına ilişkin
olarak istihbarı bilgiler ve alınması gereken tedbirler ve öneriler incelendiğinde;

07.06.2005 Tarihli Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısında;

1- Her hafta Salı günü İl Jandarma Komutanlığında, Tugay Komutanlığı, İl Jandarma
Komutanlığı, Mit ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat personelinin katılımı ile icra edilen,
haftalık İstihbarat Değerlendirme Toplantısına devam edilmesine, ayın son haftasında icra
edilecek olan toplantının; Garnizon Komutanı, MİT müdürü, Ö Jandarma Komutanı, İl
Emniyet Müdürü ve istihbarat Şube Müdürlerinin katılımıyla Garnizon Komutanlığında
yapılmasına,

2- Terör Örgütüne müzahir sivil toplum örgütleri tarafından, bölgeye yabancı heyetler
gönderilebileceği, misyonerlik faaliyetleri maksadıyla da gelen kişi ve gruplarda artma
olabileceği değerlendirildiğinden, yabancı heyet ve turist görünümlü yabancıların ziyaretlerinin
ilgili birimce yalandan izlenmesine,

3- İrticai grup ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmaların il merkezi ve
ilçelerimizde aralıksız sürdürülerek, başta Hizbullah olmak üzere her türlü irticai faaliyete
karşı duyarlı olunmasına, özellikle camilerin, yurtların ve vakıfların sürekli kontrol altında
bulundurulmasına, bu konuda derlenecek her türlü bilginin zamanında değerlendirilmesine,

4- PKK/KONG RA-GEL terör örgütünün dağ kadrosuna katlan şahısların aileleriyle
görüşmeler yapılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden, aileler ile görüşmeler yapılmasına
ve görüşmeler esnasında bilgi temini konusunda gerekli hassasiyeti n gösterilmesine,

5- Kırsal kesimlerdeki örgüt mensuplarına yönelik olarak, örgüte müzahir çevrelerce
lojistik destek faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik, istihbarat çalışmalara ağırlık
verilerek, İlimiz giriş ve çıkış noktalarında sürdürülen kontrollerin etkili bir şekilde devam
ettirilmesine,

6- İlimizin coğrafi yapısı ve konumu itibarıyla, özellikle sınırlarımız ve Esendere Sınır
Kapısından örgüt mensuplarının ilimiz kırsal bölgelerine sızabilecekleri ve illegal yollardan
silah, mühimmat ve uyuşturucu maddeyi ülkemize sokabilecekleri değerlendirildiğinden,
konuya ilişkin tüm güvenlik güçleri uyanlarak etkili tedbirler aldırılmasına,

7- Terör örgütü faaliyetleri ile ilgili olarak; canlı bomba eylemlerinde kullanılmak
üzere yetiştirilen Muş ili nüfusuna kayıtlı 1981 doğumlu Zeynep KINALI, Muş - Malazgirt
nüfusuna kayıtlı ismet AYDEMİR, Hakkari -Yüksekova nüfusuna kayıtlı AGİT (K) ve açık
kimliği tespit edilemeyen toplam 4 kişilik bir terör örgütü grubunun yaklaşık dört ay kadar
önce Türkiye-Irak sınırından yurt içerisine giriş yaptığı, söz konusu teröristlerin Van veya
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Hakkari ili bölgelerinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları duyumu alındığından, şehir
merkezlerinde meydan gelebilecek canlı bomba eylemlerine engel olmak maksadıyla, istihbari
çalışmalara ağırlık verilmesine, il genelinde giriş çıkış noktalarındaki kontrollerin
sıklaştırılmasına, usulü dairesinde arama faaliyetlerine ve konu hakkında tüm personelin
uyarılmasına,

8- 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı TCK 'nun 220, 221 ve 314. maddelerinde
düzenlenen;

Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, - Etkin Pişmanlık, - Silahlı Örgüt, konu
başlıkları kapsamında, operasyonda yakalanmış yahut kendiliğinden teslim olmuş örgüt
üyelerinin, örgüt bünyesindeki faaliyetlerinin, hangi eylemlere karıştıklarının yargıya intikal
ettirilmesi önem arz etmektedir. Yeni Türk Ceza Kanununun 221. maddesindeki "....hakkında
cezaya hükmolunmaz" düzenlemesi nedeniyle, terör örgütü mensuplarının suç işlenişine iştirak
edip etmedikleri hususunda kapsamlı istihbarat çalışması yapılmasına; Yargılama safhasında
delil olarak değerlendirilebilecek nitelikte belgelendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesine,

9- Son günlerde artan terör olayları ile ilgili olarak, yeniden terör eylemlerine başlayan
terör örgütü mensupları tararından, mayın döşenen bölgelerin durumu görüşülmüş, görüşme
neticesinde;

-Şemdinli Güneyi Karadağlar Bölgesi, -Balkaya Dağlan, -İkiyaka Dağları,
-Alandüz, Dilekli, Dibecik, Uzundere ve Pirinçeken Bölgeleri,
-Kazan Vadisinin, Cevizli (8732), Hanyaylası (3393) arasında kalan Bölge,
-Güvendağı- Hakantepe Bölgesi, -Hakkari Güneyi Karadağlan,
- Altın Dağlar, Karanlık Dağlar,
-Çoban,Dağı, -Buzul Dağlan, -Mirgezer Yaylası,
-Hakkari Kuzeyi Karadağ Bölgelerinin, halkın can ve mal güvenliği açısından hayvan

otlatmak, ot biçmek vb. nedenlerle kullanılmasının sakıncalı olabileceğinden, vatandaşların bu
konuda muhtarlarca uyarılmasına,

10- Son dönemlerde yürütülen operasyonlarda büyük kayıplar veren terör örgütünün
asker ve polis şahıslar ile devlet yanlısı GKK' lannın iş ve ev adreslerine; koli görüntüsünde,
düzeneği kurulmuş, patlayıcı madde gönderilmesi hususunda planlar yapıldığı şeklindeki
duyumlar üzerine, tüm güvenlik birimlerinin uyanlmasına ve ailelerinin de konu ile ilgili
olarak bilinçlendirilmesine,

11- Geçmiş yıllardan edinilen tecrübelerle, okulların tatile ve karne dönemine
yaklaşmasıyla birlikte, özellikle derslerinde başansız olan öğrencilerin terör örgütüne
katılımında artış olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, okullarda ders
programlarında terör örgütünün gerçek yüzünü anlatan konuların ilave edilerek öğrencilerin
bilinçlendirilmesine, dağ kadrosuna katılmak için arayış içinde olan öğrencilerin tespitine
yönelik istihbarat birimlerinin yönlendirilmesine, emniyet birimlerinin ikaz edilerek konu
üzerinde hassasiyetle durulmasına, okullar çevresindeki çok yönlü çalışmalann ve tedbirlerin
aralıksız devam ettirilmesine, tüm güvenlik güçlerinin uyanlarak tedbirlerin alınmasına, karar
verildiği,

Haziran Ayında Bölgede Meydana Gelen Terör Olayları:
Emniyet ve Jandarma Bölgesinde haziran ayı içerisinde terör olayı ve patlama

meydana gelmediği,

05.07.2005 Tarihli Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısında;
Bir önceki toplantıdaki alınan kararların Haziran ayı toplantısında da aynen alındığı,

Temmuz Ayında Meydana Gelen Terör Olayları;
Polis Bölgesinde:
-Hakkari merkezde 15.07.2005 tarihinde Hacı Demir'e ait araçta patlama,
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-Hakkari merkezde 29.07.2005 tarihinde araçlarına bomba koymak suretiyle 2
astsubayın şehit edilmesi,

-Yüksekova merkezde 29.07.2005 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki çöp
tenekesinde patlama,

Jandarma Bölgesinde:
-07.07.2005 günü Hakkari Merkez Kamışlı- Kaval köyü yol yapımı sırasında mayın

bulunması,
-08.07.2005 tarihinde Yüksekova Karabey Köyü Yüksekova Şemdinli karayolunun

19.km sinde mayın patlaması,
-29.07.2005 günü Yüksekova Karabey- Yürekli Köyleri yol ayrımında mayın

patlaması,
-09.07.2005 günü Şemdinli Şehir Çöplüğü mevkiinde mayın patlaması,
-11.07.2005 günü Şemdinli Konur Köyü Aktütün Mezrasında mayın patlaması,
-28.07.2005 tarihinde Şemdinli Derecik Umurlu Yolunda mayın patlaması,
Terör olaylarının meydana geldiği,

09.08.2005 Tarihli Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısında;
Bir önceki toplantıda ele alınan görüşülen konular ve alınan kararlara ilave olarak;
-Terör örgütünün ülke genelinde şiddet eylemlerini tırmandırma faaliyetlerini

yoğunlaştırması, bir yandan da çeşitli talepler içeren kampanyalar düzenlemesi ve sivil
itaatsizlik eylemleri ile örgüte müzahir kitlesini canlı tutabilmesi amaçlandığı ve faaliyetlerin
devam edeceği istihbaratı alındığı, ayrıca;

-Öncelikle Hakkari İl Merkez - Dağ Komando Tugay Komutanlığı yolu ile
operasyonlarda sıkça kullandıkları yolların asfaltlanması gerektiği,

-İdilce giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında yapılan aramalarda özellikle mayın
ve patlayıcı maddelere yönelik aramalara dikkat edilerek şüpheli şahısların ve araçların
aranması,

-İl merkezlerinde askeri servis araçlarının kışlaya gidiş ve dönüş saatlerinde servis
güzergahı boyunca Emniyet araçlarıyla yapılan kontrollerin sıklaştırılmasına,

-Terör örgütü mensuplarının mazot ticareti yapan kamyonlarla yurt içine
girebilecekleri değerlendirildiğinden bu güzergahta kontrollerin sıklaştırılmasına,

-Özellikle ana arterlerdeki çöp poşetlerinin temizletümesine;
Karar verildiği,

Ağustos Ayında Meydana Gelen Terör Olayları:
Polis Bölgesinde:
-Şemdinli'de 05.08.2005 tarihinde İlçe Merkez J. Kom. Misafirhanesinde patlama (5

asker şehit),
-Yüksekova'da 31.08.2005 tarihinde Akarsu İş Merkezinde Patlama olaylarının,
Jandarma Bölgesinde:
-10.08.2005 günü Yüksekova Beşatlı- Akçalı köyü Mevkiinde mayın patlaması,
-12.08.2005 günü Hakkari Merkez Kavaklı Köyü - Çeltik man. çatışma ve mühimmat

bulunması,
Terör olaylarının meydana geldiği,

02.09.2005 Tarihli Ağustos Ayı Değerlendirme Toplantısı;
Bir önceki toplantıda alman kararlara ilave olarak; Eylül ayındaki hassas

günlerde dikkatli olunarak il genelinde pankart ve afiş aşina, basm açıklaması, gösteri
yürüyüşü, patlayıcı madde koyma atma eylemlerine dikkatli olunması,

20 ağustos- 20 Eylül 2005 tarihleri arasında sözde 1 aylık ateşkes ilanı süresi
içerisinde güvenlik güçlerinin daha dikkatsiz davranmasından kaynaklanacak boşluktan
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yararlanarak il ve ilçe merkezlerine eleman sızdırma ve patlayıcı madde stoklaması yapacağı
ve sözde ateşkes bitiminde terör faaliyetlerine hız vereceği duyumları alındığı, konu
hakkında tüm emniyet birimlerinin uyanlarak müteyakkız bulunulması kararlarının alındığı,

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünün 20.09.2005 gün ve 2005/(1715,16,17,18,19-
706,7,8,9,10) sayılı ve Terör örgütünün faaliyetleri konulu Ü Jandarma Komutanlığının İlgi
yazılan üzerine tüm birimlerine tamim edilen yazıları ile "İlimiz Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerinde polis ve Jandarma Kontrol noktalarına yönelik bombalı saldırı olabileceği,
tüm birimlerin müteyakkız durumda obuaları gerektiği" hususunun İl ve İlçe Emniyet
Birimlerine tamim edildiği,

Eylül Ayında Meydana Gelen terör Olayları;
Polis Bölgesinde:
- Şemdinli merkezde 01.09.2005 günü dünya barış gününde patlama,
-Hakkari merkezde 10.09.2005 tarihinde Hasan Öztunç'un evine bomba atılması,
-Yüksekova'da 02.09.2005 tarihinde Van Erciş otobüsünde patlama,
-Yüksekova'da Zağros İş Merkezinde Patlama olaylarının,
Jandarma Bölgesinde:
- 21.09.2005 günü Yüksekova Karlı Mevkiinde mayın ele geçmesi,
-15.09.2005 günü Şemdinli Ortaklar Örencik Köprüsü Mevkiinde mayın patlaması,
-15.09.2005 günü Şemdinli Şapatan Geçidinde mayın patlaması,
-16.09.2005 tarihinde Şemdinli Günyazı- Tanyolu Mezrasındaki çatışmada bir

teröristin ölü olarak ele geçmesi olaylarının meydana geldiği,

04.10.2005 Tarihli Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı;
Bir önceki toplantıda alman kararlara ilave olarak; PKK KONGRAGEL terör

örgütünün Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşme yapamaması askeri
operasyonların sözde eylemsizlik kararına rağmen devam etmesi ve terör örgütünün
ülkemizin çeşitli yerlerinde protesto edilmesi olaylarına karşılık olarak, sözde kurt gençlerine
çağrıda bulunarak sanayi tesislerine, petrol boru hatana, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı
şirketlere, kamu binalarına, büyük alışveriş merkezlerine ve güvenlik kuvvetlerine karşı
sansasyonel bombalı saldırılar yapılması talimatının verildiği, istihbaratının alındığı,

-Terör örgütü mensuplarınca şehir merkezlerinde araç içerisine bomba koyup
patlatma, nizamiye ve polis noktalarına taciz, roketli ve bombalı saldın yapılması konusunda
gelen istihbarı bilgilerde artış meydana geldiği, konu ile ilgili tüm personelin uyarılması
gerektiği, şehir işlerine yönelik istihbari çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği,

-Terör örgütü mensuplannca sahte kimlik kullanılarak şehir merkezine
geldikleri,şehirlere patlayıcı madde getirdikleri, eylem için keşif faaliyetinde bulundukları,
konu ile ilgili olarak yerleşim yerleri girişlerinin 24 saat kontrol altında bulundurulması
gerektiği,

-Ekim ayındaki hassas günler için tedbirlerin arttınlması gerektiği, kararlarının
alındığı,

Ekim Ayında Meydana Gelen Terör Olayları;
Polis Bölgesinde:
-Hakkari merkezde 11.10.2005 tarihinde Hacı ve Maaş Özdemire ait araçlarda

patlama,
-Şemdinli'de 07.10.2005 tarihinde Bayraklı Döviz aracında patlama
-Şemdinli'de 29.10.2005 tarihinde Şemdinli merkez ilçe Emniyet müdürlüğünde

patlama,
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-Yüksekova'da 02.10.2005 tarihinde stadyum yanında patlama,
-Yüksekova'da 20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantasında patlama,
-Yüksekova'da 24.10.2005 tarihinde Askerlik şubesinde patlama,
-Yüksekova'da 28.10.2005 günü Zağros iş merkezinde patlama,

Jandarma Bölgesinde;
- 27.10.2005 günü Yüksekova Vezirli Köyünde Sait Danış'ın evine el bombası

atılması,
-11.10.2005 günü Şemdinli Altınsu Sikekiş Deresinde mayın patlaması,
Terör olaylarının meydana geldiği,

01.11.2005 Tarihli Ekim Ayın Değerlendirme Toplantısı;
Bir önceki toplantıda alman kararların aynen devamı ile Kasım Ayındaki hassas

günlerde tedbirlerin arttırılmasına, karar verilmiş ayrıca il jandarma komutanlığınca
03.11.2003 tarihli Haber Kayıt ve Bildirim Formu ile "hassas bir kaynaktan alman bilgiye
göre Şemdinli Üçe Emniyet Müdürlüğü ve Askeri Birimlere yönelik eylem olabileceği bu
amaçla cepheci örgüt mensuplarının Şemdinli ilçe merkezinde oldukları" istihbaratının
verildiği,

Kasım Ayında Meydana Gelen Terör Olayları;
Polis Bölgesi:
-Şemdinli de 01.112005 tarihinde İlçe J.K.Gazino önünde patlama,
-Şemdinli de 09.11.2005 tarihinde umut kitap evinde patlama,
-Yüksekova da 15.11.2005 tarihinde 3 ölümlü gösteri,
-Yüksekova da 17.11.2005 tarihinde yukarıda bahsedilen 3 kişinin cenaze töreninde

yaşanan olaylar,
- Hakkari merkezde 11.11.2005 tarihinde 9 kasım olayları ile ilgili yürüyüş
-Hakkari merkezde 16.11.2005 tarihinde Yüksekova daki yürüyüşte meydana gelen

ölüm olaylarını protesto yürüyüşü, olaylarının meydana geldiği,
Jandarma Bölgesi:
Jandarma Bölgesinde Kasım ayında patlama meydana gelmediği,

05.12.2005 Tarihli Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı;
Bir önceki toplantıya ilave olarak terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerine

yönelik olarak küçük salça kutusu büyüklüğünde mıknatıslı bomba düzenekleri hazırlayarak
eylemler düzenleyecekleri yönünde duyumlar alındığı, söz konusu düzeneklerin Askeri
bölgelere, Polis bölgelerine, Kamu Kurum ve kuruluşlarına giren araçların altlarına konularak
patlatılabileceği, tüm güvenlik birimlerinin uyarılması gerektiği, kararlarının alındığı,

Polis Bölgesi:
Aralık ayında Emniyet bölgesinde herhangi bir patlama olayının meydana gelmediği,
Jandarma Bölgesi:
Aralık ayında Jandarma bölgesinde herhangi bir patlama olayının meydana gelmediği
incelenmiştir.

II- 01 HAZİRAN-31 ARALIK 2005 TARİHLERİ ARASINDA MİT
TARAFINDAN ALINAN VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ÎLE PAYLAŞILAN İSTİHBARI
BİLGİLER

Komisyonumuzun 08.03.2006 günlü toplantısında bilgilerine başvurulan Milli
İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Daire Başkam Afet GÜNEŞ ve Operasyon Daire Başkanı
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Ahmet ŞAHİN'in Komisyonumuza sunduğu 08.03.2006 gün ve 157 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesinde;

Hakkari Merkez, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde meydana gelen terör olayları
çerçevesinde, 01 Haziran 2005- 3 MART tarihleri arasında Hakkari MİT Ünitesince ilgili icra
makamlarına (488) yazılı ve ivediliğine binaen (19) Şifai bilgi aktarımında bulunulduğu, sözü
edilen bilgilerle Tehdit unsurlarının barındıkları alanlar,militan,silah, finans güçleri, sınır
geçişleri, bölgeler arası hareketlilikleri, eylem planlamaları, stratejik düzeyde alınan kararların
olası bölgesel yansımaları hususlarında elde edilen ham bilgilerin ilgili birimlere aktarıldığı,
ifade edilmiştir.

III- EMNİYET BÖLGESİ ÖNLEYİCİ HİZMET UYGULAMALARI

1. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet Uygulamaları

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün komisyonumuza gönderdiği 06.01.2006 gün ve
2005/2453 sayılı cevabi yazısında;

1) 01.06.2005 tarihinden bugüne kadar Hakkari Merkez. Yüksekova ve
Şemdinli ilçelerinde meydana gelen terör, özellikle bombalama olaylarının
önlenmesi kapsamında: belirtilen yerlerde olaylar öncesi alman tedbirler ile
genel olarak terör, yasa dışı toplantı ve bombalama olaylarının önlenmesine
yönelik alınmış tedbirlere ilişkin olarak:

Şehrin ana arterlerinde, arama noktalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, sabit
noktalarda ve nöbet kulübelerinde görevlendirilen personel her türlü yasa dışı eylemlere karşı
uyanlarak, müteyakkız bulunulmalarının sağlandığını, ayrıca Valilik tararından şehrin ana
arterlerine kamera kayıt sistemi kurularak suçun önlenmesi, suçluların tespit edilmesi ve
yakalanmasının amaçlandığını,

Konu ile ilgili olarak il merkezinde terör, bombalama olayları ve toplumsal olaylar ile
ilgili olarak yasa dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla, terör örgütünün önemli günleri olarak
addettiği günler, İstihbarat birimlerinden alman istihbari bilgiler, yapılan ihbarların, Bomba
imha Uzmanlarınca olay mahallinde müdahale edilen ( 404) adet şüpheli paket, İl Emniyet
Komisyonunda alman kararlar ve İl Emniyet Asayiş Koordinasyon Toplantısında alınan
Kararlar gereği kuvvetle muhtemel yapılacak eylemler öncesinde;

a) İl merkezinde aldırılan (50) adet,
b) Yüksekova ilçesinde aldırılan (6) adet
c) Şemdinli ilçesinde aldırılan (17) adet,

olmak üzere toplam (73) adet il ve ilçe merkezinde ek güvenlik tedbirleri alındığı,

2) 01.06.2005 tarihinden bugüne kadar Hakkari Merkez. Yüksekova ve
Şemdinli- ilçelerinde meydana gelen terör, özellikle bombalama olaylarının
önlenmesi kapsamında: istihbarat birimleri güvenlik güçleri ve diğer kuruluşlar
arasında tesis edilen koordinasyon ve işbirliğine, bunların uygulanmasına
ilişkin olarak:

01.06.2005 tarihinden günümüze kadar meydana gelen terör, özellikle bombalama
olaylarını önlenmesi kapsamında, Müdürlükçe diğer istihbarat birimleriyle müşterek olarak
herhangi bir istihbari çalışma yürütülmediği, bazı ortak operasyonların yapıldığı,

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğünün 26.11.1998 gün ve B.05J.EGM.0.14.01.03/650-
25304-5019 sayılı yazısı gereği, illerde meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel olaylar
karşısında alınacak tedbirlerin tespiti ve uygulanması, kolluk ve silahlı kuvvetler ile istihbarat
birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla ilde her ay İl Valisinin
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Başkanlığında "İl Emniyet Komisyon Toplantılan " düzenlenerek, alman kararlar gereğince
dönüşümlü olarak Jandarma, MİT ve Emniyet yetkilileri ile toplantı yapılarak istihbarat
değerlendirilmelerinde bulunulduğu, .

Bu değerlendirme toplantılarında ilgili birimlerin elde ettikleri bilgilerin
paylaşılmasının ve değerlendirilmesinin uygun olup olmayacağını kendilerinin taktir
ettiklerini,

İstihbarat birimlerinin yürüttükleri istihbarı çalışmaları haber notuna dönüştürerek
diğer istihbarat birimleriyle paylaştıkları,

3) Valilik ve Kaymakamlıklar olarak emniyet jandarma ve diğer askeri birliklerin
terörle mücadelede müşterek veya avn olarak görev almalarına, emniyet ve jandarma
kuvvetlerinin birbirlerinin sorumluluk alanlarında faaliyet göstermelerine ilişkin olarak;

Hakkari il merkezinde Polis ve Jandarma Kuvvetlerinin görev alanlarının 30/06/2000
tarihli" Polis Ve Jandarma Sorumluluk Sahası Protokolü" ile belirlendiği ve protokolün halen
devam ettiği,

Yüksekova ilçesinde, Polis ve Jandarma Kuvvetlerinin görev alanlarının 10/05/2000
tarih ve 2000/01 Karar ile " Polis Ve Jandarma Sorumluluk Sahası Protokolü" ile belirlendiği
ve belirtilen protokolün halen devam ettiği,

Şemdinli ilçesinde, Polis ve Jandarma Kuvvetlerinin görev alanlarının 22/05/2003
tarihli " Polis Ve Jandarma Sorumluluk Sahası Protokolümle belirlendiği ve belirtilen
protokolün halen devam ettiği,

4) 01.06.2005 tarihinden bugüne kadar Hakkari Merkez. Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerinde meydana gelen terör, özellikle bombalama olaylarının önlenmesi kapsamında:
önleyici tedbirlerin tam ve eksiksiz olarak alınması yönünde varsa mevzuat, istihbarat,
personel, araç gereç, lojistik, psikolojik faktörler gibi eksikler alınmış, alınması gereken ve üst
mercilere önerilen tedbirlere ilişkin olarak:

09.11.2005 tarihinde Şemdinli ilçesinde meydan gelen patlama olayı ve yasa dışı
gösteri yürüyüşü neticesinde İçişleri Bakanlığından (60) Özel Harekat Personeli ile (40) çevik
Kuvvet personelinin talep edildiği, Bakanlık Makamının Onayı ile Van ilinden (40) kişilik
Çevik Kuvvet personelinin Valilik emrinde görevlendirildiği, 10-23/11/2005 tarihleri arasında
Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptıkları,

Meydana gelen bu olayları protesto etmek amacıyla Toplumsal olaylar çıkabileceği
ihtimali ile 08.12.2005 tarihinde (100) Çevik Kuvvet personeli talep edildiği, Bakanlık
Makamının 09.12.2005 tarihli onayı ile Batman ilinden (24), Van ilinden (40) Çevik Kuvvet
personelinin Valilik emrinde görevlendirildiği, görevlendirilen personelin 10.12.2005
tarihinde Şemdinli ilçesinde göreve başladığı, görev hitamı Van Emniyet Müdürlüğü
personelin 10.12.2005 günü saat 15.20' de, Batman Emniyet Müdürlüğü personelinin (1)
görev yaptıktan sonra kadrolarına geri dönüş yaptıktan,

15.11.2005 günü Yüksekova ilçesinde meydana gelen olaylar ile ilgili olarak Bakanlık
Makamının 16.11.2005 tarihli onayı ile Ankara Emniyet Müdürlüğünden (50) Çevik Kuvvet
personelinin Valilik emrinde görevlendirilmesinin uygun görüldüğü, 17.11.2005 - 15.12.2005
tarihleri arasında Yüksekova Üçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptıkları,

Ayrıca 01.12.2005 tarihli Valilik Makamı Onayı ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü
merkez kadrosunda görevli (7) personelin atamalarının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne
yapıldığı,

Müdürlük personel sayısının arttırılması ve Çevik Kuvvet kurulması amacıyla çeşitli
tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğünden taleplerde bulunulduğu,

Hakkari il merkezi ve ilçelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan eksik araç ve
gereçlerin Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığından talepte
bulunulduğu,
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İncelenmiştir.

2. Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmet Uygulamaları

Komisyonumuzca Şemdinli Öce Emniyet Müdürlüğüne yazılan 06.02.2006 gün 122
nolu yazı ile ilçe merkezine giriş çıkış yapan araç ve kişilerin durdurulması, kontrolü ve
aranmasına ilişkin uygulamalar ile bunların sonuçlarına ait kayıtlar ve ilçe merkezinde
önleyici zabıta hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde sağlandığına ilişkin bilgiler ile ilçe emniyet
müdürlüğünde bulunan istihbarat raporlarının birer suretleri istenmiştir.

İlgi yazımız üzerine Şemdinli Üçe Emniyet Müdürlüğünce Komisyonumuza yazılan
08.02.2006 gün ve 2006/63 sayılı cevabi yazı ve eklerinde;

-İlçe merkezine giriş-çıkış yapan araç ve kişilerin durdurulması, kontrolü ve aranması
konusunda; Şemdinli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan Arama Karan ile Yüksekova
istikametinde bulunan Polis Kontrol Noktasında bu işlemin yapıldığı,Üçeye giriş çıkış yapan
araçlarla ilgili olarak herhangi bir kayıt tutulmadığı, arama kararlarının birer suretlerinin
gönderildiği,

-İlçe merkezinde önleyici zabıta hizmetleri ile ilgili olarak; motorize ekipler ile
ilçe genelinin kontrol edildiği, zaman zaman görevli ekiplerce halkın yoğun olarak
bulunduğu yerlerde yaya olarak devriye görevlerinin ifa edildiği, Yüksekova
istikametinde bulunan Polis Kontrol noktasında görevlilerce alınan mahkeme kararlarına
istinaden arama yapıldığı,önemli görülen günlerde şehir içerisinde belirlenen noktalarda
güvenlik önlemleri alındığı, gerekli görüldüğü hallerde il merkezinden takviye kuvvet
istendiği,diğer güvenlik kuvvetleri ile irtibat halinde bulunarak durum değerlendirmesi
yapıldığı, meydana gelen olaylar gözden geçirilerek ilave tedbirler alındığı, ayrıca ilçede
meydana gelebilecek terör olaylarını önlemek amacıyla İl Emniyet müdürlüğü ve Askeri
Birimlerden gelen istihbarat yazıları ile İl Komisyon Toplantı kararlarının
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmiş ve bu konudaki raporların birer
suretlerinin gönderildiği,

İfade edilmiştir.
Yine İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN 31.01.2006 günü Komisyonumuza

verdiği ifadesinde, İlçe giriş ve çıkışlarının kontrolü ve ilçe genelinde uygulanan önleyici
hizmet uygulamaları ile ilgili olarak özetle;

"ilçede tüm personelle birlikte halkla iç içe olduklarım, şehre giren çıkan herkesi aşağı
yukarı tanıdıklarını, personelini de halkı bu konuda sıkmamaları gerektiği konusunda
uyardığım, arama notasındaki uygulamaların halka zulüm yapma gibi değerlendirildiğinden
dolayı bu tür uygulama yapmayı tasvip etmediğini"

İfade etmiştir.

3. Yüksekova İlçesi Emniyet Müdürlüğ Önleyici Hizmet Uygulamaları

İlçe Emniyet Müdürlüğünün Komisyonumuza yazdığı 16.02.2006 gün ve EGM
2006/79 sayılı cevabi yazı ve eklerinde;

Önleyici hizmetlerle ilgili olarak personel yetersizliği nedeni ile sıkıntı çekildiği, bu
nedenle önleyici yaya devriye faaliyetlerinin icra edilemediği,

Üçe giriş ve çıkışlarında sürekli bir kontrol olmadığı, ilçe girişlerinde ve ilçede belirli
zamanlarda mahkeme kararları doğrultusunda uygulamalar yapıldığı, bununla ilgili olarak;

1-26.09.2005 tarihinde Kaymakamlık Makamının olurları ile Yüksekova Sulh Ceza
Mahkemesinin 2005/319 D.İş sayılı arama karan ile saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında
genel bir uygulama,

2-Yine 03-04-05-06-07-08.10.2005 tarihlerinde saat 08 ile 24:00 saatleri arasında
Kaymakamlık Makamının oludan ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/329 D.İş
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sayılı arama karan ile son donemde meydana gelen eylemler göz önüne alınarak terör
örgütüne yönelik olarak genel bir uygulama,

3-04.10.2005 tarihinde saat 18:00 ile 19:00 saatleri arasında Kaymakamlık Makamının
olurları ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/332 D.İş sayılı arama karan ile genel
bir uygulama,

4- 26-27.11.2005 tarihlerinde saat 08 ile 24:00 saatleri arasında Kaymakamlık
Makamının olurlan ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/415 D.İş sayılı arama
karan ile 27 Kasım tarihinin PKK Terör örgütünün kuruluş yıldönümü olması nedeni ile
meydana gelebilecek yasadışı eylemleri önlemek için genel bir uygulama,

5-09-10-11.12.2005 tarihlerinde 08 ile 24:00 saatleri arasında Kaymakamlık
Makamının olurlan ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/440 D.İş sayılı arama
kararına istinaden Hakkari il ve ilçelerinde meydana gelen olayları gündemde tutmak
amacıyla terör örgütü mensuplan ve yandaşlarının Şemdinli ilçesinde 10-11 Aralık tarihinde
miting yapacağı duyumu üzerine ilçe geçişinde kontrol amacıyla genel bir uygulama,

6-23.12.2005 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 saatleri arasında Kaymakamlık
Makamının olurlan ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin 2005/465 D.İş sayılı arama
karan ile genel bir uygulama,

7- 25.12.2005 tarihinde saat 14:00 ile 22:00 saatleri arasında 08 ile 24:00 saatleri
arasında Kaymakamlık Makamının olurlan ile Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesinin
2005/466 D.Iş sayılı arama karan genel bir uygulama yapıldığı,

Bu aramalarda terör örgütü ilgili olarak her hangi bir suç yada suç unsuruna
rastlanılmadığı ifade edilmiştir.

4. Emniyet Bölgesi Önleyici Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İlgi yazı eklerinde gönderilen belgeler, il Emniyet Komisyon toplantılarında
bombalama ve diğer Terör olayları ile ilgili istihbari bilgiler ve alınması gerekli tedbirler, MİT
Hakkari Bölge Müdürlüğünün istihbari Bilgileri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde bulunan
diğer istihbari bilgiler ve de Komisyonumuzca alınan ifadeler hep birlikte
değerlendirildiğinde;

a) Hakkari İl Merkez İçin
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk sahasında 15 Temmuz - 17 Kasım

tarihleri arasında (4) tanesi İl Merkezinde, (6) tanesi Şemdinli de, (8) tanesi de Yüksekova da
olmak üzere (18) adet patlama meydana geldiği, bölgede bu kadar patlama meydana gelirken;

Valilik Makamınca; İl genelinde son dönemde meydana gelen terör olayları
konusunda etkili, caydıncı tedbirler geliştirilemediği, Mülkiye Müfettişlerinin İl Emniyet
Müdürlüğünü teftiş etmeleri sonucunda düzenlemiş olduklan Teftiş Raporunda da belirtikleri
"İl genelinde Emniyet görevlilerinin dengesiz dağdımTna müdahale edilemediği, Şemdinli
ilçesinde İstihbarat biriminin Kurulması konusunda herhangi bir çabanın sergilenmediği,

İl Emniyet Müdürlüğünce; Komisyonumuza yazılan cevabi yazıdan da anlaşıldığı
üzere 01.06.2005 tarihinden günümüze kadar meydana gelen terör, özellikle bombalama
olaylarım önlenmesi kapsamında, etkili, caydıncı tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli
gayretin gösterilmediği, İl Emniyet Müdürlüğünce diğer istihbarat birimleriyle müşterek
olarak herhangi bir istihbari çalışma yürütülmediği, bu konuda teşebbüste bulunulmadığı,

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün C Tipinin C Standartlanna göre kurulmuş olup
norm kadro çalışmalanna göre (1280) personel ile görev yapılması gerekirken, (996)
personel ile görev yapıldığı, (284) personele ihtiyaç duyulduğu, eksik olan personel
ihtiyacının giderilmesi için Genel Müdürlük nezdinde etkin bir çalışma yapılmadığı,

Hakkari ilinde Emniyet Hizmetleri Sının Personelinin 01.06.2005 tarihi itibari ile il
merkezinde (650), Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde (236) ve Şemdinli İlçe Emniyet
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Müdürlüğünde (54) personel olmak üzere dağılım gösterdiği, Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerinin Terör geçiş güzergahı,sınır ilçe olmaları ve de örgüt üzerindeki hassas konumlarına
rağmen personel dağılımının aşın dengesiz yapıldığı, Personel dağılımı konusunda Hakkari İl
ve İlçe Emniyet Müdürlüklerini 2004 Yılı Yaz Teftiş Programı çerçevesinde teftiş eden
Mülkiye Müfettişlerinin düzenledikleri Teftiş Raporlarında konuya değinmelerine rağmen bu
konuda somut çaba gösterilmediği,

Toplam (166) aracın; Hakkari il merkezinde (120), Yüksekova ilçesinde (31),
Şemdinli ilçesinde (9), Çukurca ilçesinde (6) olmak üzere dağıtımının yapıldığı yukarıda
sayılan kriterlere göre araç dağılımının da dengesizlik gösterdiği,

İlçelerden Komisyonumuza yazılan cevabi yazılarda da ortak olarak personel eksikliği
nedeni ile önleyici hizmetlerin yeterince yerine getirilemediği ifade edilmesine rağmen
personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak herhangi bir işlem yapılmadığı, önemli
patlamaların olduğu Şemdinli ilçesine bomba uzmanı ve ekibi görevlendirilmediği, bu
hizmetlerin bir saat uzaklıktaki Yüksekova ilçesinden karşılanmaya çalışıldığı, istihbarata
önem verilmesi gerektiği halde Şemdinli'de istihbarat birimi oluşturulmadığı,

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün olaylar sırasında Bölgede çalışma yapan
Denetim komisyonunun düzenlemiş olduğu denetim raporunda İl Emniyet Müdürü ve Müdür
Yardımcıları ile ilgili olarak;

"Hakkari ilinde son dönemlerde meydana gelen olaylar ve sonrasında yaşanan
gelişmelere bakıldığında, olayları okumada ve gerekli tedbirleri almakta II Emniyet
Müdürünün yetersiz kaldığının tespit edildiği, olaylarda inisiyatif kullanma, tedbir geliştirme,
hızlı hareket etme ve karar alma konularında ise açıkça yetersiz kaldığının görüldüğü, Gelişen
olaylar karşısında teşkilatı savunma konumunda tutması, Çevik Kuvvet yardım talepleri ve
ilçe takviyelerinde geç kalmasının, ayn bir zafiyet belirtisi olarak müşahade edildiği,
Kuvvesinde 19 adet zırhsız arazi binek, 16 adet zırhlı araç, 19 adette panzer araç bulunmasına
rağmen olaylarda kullanılan araçların yetersiz olması, birçok aracın ise arızalı tutulmasının
idari yönden bir handikap olduğu, çünkü yörenin özelliği nedeniyle en çok zırhlı araçlara
ihtiyaç hissedildiği,

İl Emniyet Müdür Yardımcılarının ise şark hizmeti görevlerini 1. Sınıf Emniyet
Müdürlüğüne terfi edebilmek amacıyla yönetmelik gereği zorunluluk nedeniyle yaptıklarını,
bu görevleri esnasında da herhangi bir adli-idari tahkikata maruz kalmamak için
sorumluluktan kaçındıklarını, bu bağlamda, meydana gelen olaylar yoğun bir şekilde
yaşanırken, sorumlu oldukları ilçelerde bulunmaları gereken Müdür Yardımcılarının olayları
merkezden takip ettiklerini, netice itibariyle kadro tecrübeleri bulunmayan Emniyet Müdür
Yardımcılarının bu eksikliklerinin asıl sebebinin, bölgedeki hizmet sürelerini tamamlayıp bir
an önce dönme gayreti içerisinde olmalarının olduğunu" değerlendirmelerinin yapıldığı,

Öte yandan, Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Emniyet Genel Müdürü Gökhan
AYDINER'inde Olaylar esnasında İl Emniyet Müdürünün tutum ve davranışlarının
değerlendirmesi ile ilgili olarak; olayları okumada ve gerekli tedbirleri almada yetersiz
kaldığını, olaylarda inisiyatif kullanma, tedbir geliştirme, hızlı hareket etme ve karar alma
konularında açıkça yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ettiği,

b) Şemdinli İlçesi İçin
İl Emniyet Komisyonu toplantılarında yukarıda sayılan Emniyet ve Asayişe yönelik

tedbirlerin alınması istendiği, ayrıca ilçe Kaymakamlığının İlçe Emniyet Müdürlüğüne
yazdığı 06.07.2005 tarih ve bila sayılı yazısı ile " Şemdinli ilçe merkezinde değişik tarih ve
zamanlarda ilçe nüfusuna kayıtlı olmayan şahısların geliş gidiş yaptıklan,özellikle şehir
içerisinde araç ile dolaştıkları bahse konu şahısların terör örgütü mensubu olacakları
değerlendirildiği, bu nedenle ilçe merkezinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak özellikle
kimlik kontrolüne dayalı uygulamalara ağırlık verilmesi, sahte nüfus cüzdanı ile dolaşan terör
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örgütü mensuplarının olabileceğinin değerlendirildiği ve gerekli çalışmaların yapılması" emri
olmasına rağmen,

Şemdinli ilçe merkezi ve Polis Noktasında Patlamalar öncesinde ve patlamalar
sırasında Önleyici hizmetler kapsamında Adli mercilerden alınmış izinle yapılan herhangi bir
arama faaliyeti olmadığı, patlamalar ve diğer toplumsal olayların akabinde Şemdinli Sulh
Ceza Mahkemesinin 22.11.2005 gün ve 2005/57,01.12.2005 gün ve 2005/61,16.12.2005 gün
ve 2005/67, 30.12.2005 gün ve 2005/72 ve de 16.01.2006 gün ve 2006/1 sayılı Genel Arama
Kararları ile, Polis Noktasında genel aramalar yapıldığı, yapılan aramalar esnasında Araç, kişi
v.b herhangi bir kayıt tutulmadığı, dolayısıyla geçmişe ait sorgulama yapılamadığı,

Yine Üçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'ın 31.01.2006 günü Komisyonumuza
verdiği ifadesinde bu konu ile ilgili olarak özetle; "İlçede tüm personelle birlikte halkla iç içe
olduklarım, şehre giren çıkan herkesi aşağı yukan tanıdıklarını, personelini de halkı bu
konuda sıkmamaları gerektiği konusunda uyardığını, arama noktasındaki uygulamaların halka
zulüm yapma gibi değerlendirildiğinden dolayı bu tür uygulama yapmayı tasvip etmediğim"
ifade etmesinden de anlaşıldığı üzere,

Olaylar öncesinde ve olaylar sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince ilçe
içerisinde ve polis noktasında yapılan önleyici zabıta hizmetlerinde bir zafiyet olduğu, İlçe
Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Biriminin kurulmasında yeterli çabanın gösterilmediği,
terör ve özellikle bombalama olaylarının önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı tedbirler
geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin gösterilmediği, İlçe genelinde önleyici tedbirlerin
alınmasında ciddi eksiklikler olduğu,

c) Yüksekova İlçesi İçin
Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince her ne kadar 26.09.2005 ile

25.12.2005 tarihleri arasında yetkili mahkeme karan ile (7) adet arama yapıldığı ifade edilse
de,

İlk arama kararının çıkarıldığa 26.09.2005 tarihinden önce ilçede;
-29.07.2005 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde,
-31.08.2005 tarihinde Akarsu iş merkezinde,
-02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs firmasına ait otobüste patlama,
-15.09.2005 tarihinde Zağros iş merkezi önünde patlamalar meydana geldiği,
Terör ve özellikle bombalama olaylarının önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı

tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin göstermediği,Yukanda sayılan (4) Patlama
Olayından önce ve patlamalar sırasında, ilçede herhangi bir arama icra edilmediği, İlçe
genelinde arama faaliyetlerinin 26.09.2005 tarihinden itibaren yürütülmeye başlandığı, ilçede
yaşanan son dönemdeki patlamalar esnasında ve sonrasında daha da önem kazanan Önleyici
hizmetlerin uygulanmasında yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi yönünde etkin çaba
sarfedilmediği, ilçede süregelen patlamalar obuasına rağmen ilçe giriş ve çıkışlarında Polis
kontrol noktası oluşturulmadığı,

Kanaat ve sonucuna varılmıştır.

IV- JANDARMA BÖLGESİ ÖNLEYİCİ HİZMET UYGULAMALARI

1. Genel Olarak;
Hakkari İl Jandarma Komutanlığının yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak

komisyonumuza yazdığı Ocak 2006 gün ve İSTH.(107) (168) sayılı cevabi yazısı ve
eklerinde;

01 Haziran 2005 - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk alanında
(126) operasyon icra edildiği, Ayrıca, her gün Geçici Köy Korucusu takviyeli olarak ortalama
(1400) personel ile Hakkâri ili ve İlçelerinde Jandarma sorumluluk bölgesinde yol emniyeti
ile mayın kontrolü faaliyeti icra edildiği, önleyici kolluk hizmeti olarak yol kontrol ve araç
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araması faaliyetlerinin her ay düzenli olarak uygulandığı bu kapsamda Haziran 2005- Ocak
2006 tarihleri arasında DUMAN kod ( Yol Araması ve kontrolü, araç ve şahıs araması,
Kimlik Kontrolü, kara avcılığı kontrolü gibi görevler) uygulamasının her ay ayda 3 gün olmak
üzere, KAVAK Kod (umuma açık yer araması,şahıs,silah ve uyuşturucu madde
araması.umuma açık yerlerde ruhsat ve şahıs araması) uygulamasının her ay değişik günlerde
birer gün, ÇINAR Kod (Köy Mahalle devriyesi) uygulamasının her ay değişik günlerde birer
gün,YILDIZ Kod(Koruma amaçlı) uygulamasının her ay değişik günlerde birer gün,ATEŞ
Kod(Kritik tesis ve bölgelerin korunması) uygulamasının her ay değişik günlerde birer gün
yapıldığı, uygulama yapılan yerleri gösteren emirlerin dosya ekinde bulunduğu,

Terör olayları, yasadışı toplantı ve bombalama olaylarının önlenmesine yönelik elde
edilen ve istihbarı bilgi içeren (114) adet haber kayıt bildirim formu ile üst komutanlıklardan
gelen (109) adet eylem ikaz konulu mesajların gereği için ilgili birimlere gönderildiği,

Ayda bir defa olmak üzere İl Valisinin başkanlığında, İl Garnizon Komutanı,
Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Bölge Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet
Müdürünün katılımı ile "İl Emniyet Komisyon Toplantılarının yapıldığı, İl Emniyet
Komisyon Toplantılarında; ay içerisinde elde edilen duyumlar, meydana gelen olaylar ve
yapılan istihbari çalışmaların değerlendirilerek bir sonraki ay içerisinde meydana gelebilecek
olaylarla ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlandığı,

Elde edilen her türlü bilginin İldeki Emniyet birimleri ile paylaşıldığı, Toplantı
tutanaklarında "terör örgütü mensuplarınca şehir merkezlerinde araç içerisine bomba koyup
patlatma, nizamiye ve polis noktalarına taciz, roketli ve bombalı saldın yapılması konusunda
gelen istihbari bilgilerde artış meydana geldiği, Konu ile ilgili tüm personel uyanlarak, şehir
içlerine yönelik istihbari çalışmalara ağırlık verilmesi" kararının yer aldığı, Bu ve buna benzer
emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesine ilişkin il emniyet komisyon
toplantı kararlarının düzenli olarak alındığı, Bu kararlar doğrultusunda istihbarat birimleri her
hafta Salı günleri bir araya gelerek her türlü istihbari bilgiyi görüşerek gerekli koordineyi
yaptıkları, Diğer kolluk kuvvetinin sorumluluk bölgesinde operasyon icra edileceği zaman
ilgili kolluk kuvveti ile irtibata geçirilerek müşterek olarak operasyon icra edildiği,

Hakkâri ilinde koordinasyona ilişkin olarak 01 Haziran 2005 tarihinden itibaren MİT
ve Emniyet Müdürlüğüne (44) adet Haber Kayıt Bildirim Formu, (16) adet eylem ikaz konulu
mesaj gönderildiği,

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığının belirtilen ilçelerde meydana gelen terör, özellikle
bombalama olaylarının önlenmesi konusunda, önleyici tedbirlerin tam ve eksiksiz olarak
alınması yönünde, personel, araç, gereç, lojistik ve psikolojik faktörler yönünde önemli bir
eksikliğinin bulunmadığı,

Üst komutanlıklarca yıllık ikmal planlan çerçevesinde eksiklikler giderildiği, 01
Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni TCK ve CMK ile getirilen düzenlemeler ile
terörle mücadelede sıkıntılar yaşandığı,

Özellikle kırsal alanlarda yapılacak operasyonlarda bölgenin dağlık olması ve ulaşım
güçlüğü nedeniyle yol kontrol ve aramalarının yapılabilmesi için mahkemeden gerekli arama
izninin alınmasında zorluklar yaşandığı, aynca terör örgütü lehine slogan atma, pankart,
döviz, poster, afiş taşıma gibi eylem ve faaliyetlere caydırıcı ceza verilmesi gibi radikal
tedbirler alınması gerektiği,

Terör örgütünün son yıllarda özellikle riski az tuzaklı mayın türü eylemlere ağırlık
vermesinden dolayı bölgede toplam (21) yolun en kısa sürede asfaltlama çalışmalanmn
tamamlanmasının, birliklerin hareket kabiliyetini arttıracağı gibi zayiat vermesini de
önleyeceği,

İfade edilmiştir.
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2. Jandarma Bölgesindeki İstihbarat ve Önleyici Tedbirlerin Değerlendirilmesi
Komisyonumuza 21.02.2006 günü ifade veren Hakkari Emniyet Müdürlüğü istihbarat

Şube Müdür Vekili Hüseyin KESKİNKILIÇ ifadesi sırasında Komisyona sunduğu belgede
yapılan incelemede;

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 16.10.2005 tarihinde " Bir örgüt mensubuna
verilmek üzere göndericinin Narh Market, Alıcının da Şemdinli İlçesinde Umut Kitabevi
adresli olan bir paketin gönderildiği ve bu paket içerisinde örgüte ait elektronik cihazların
bulunduğu" istihbaratının İlgili birimlerine iletilmek üzerine Emniyet müdürlüğüne
16.11.2005 tarihinde yani istihbaratın elde edildiği tarihten 1 ay sonra Emniyet
Müdürlüğü Ue bUginin paylaşıldığı.

Öte yandan yine aynı yetkili ifadesi esnasında İl Emniyet Komisyonu Toplantılarında
alman karar gereği "Her hafta Salı günü dönüşümlü olarak Tugay Komutanlığı, D Jandarma
Komutanlığı, MİT Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat personelinin
katılımı ile icra edilen haftalık İstihbarat Değerlendirme Toplantısının İlde kendi görev
süresinde düzenli yapılmadığı, kendisinden öncede düzenli yapılmadığının yardımcılannca
kendisine söylendiğini, hatta bu konuda komisyona sunduğu tutanakta olduğu gibi kendisinin
izinli olarak il dışında bulunması nedeni ile katılmadığı istihbarat toplantısına ait tutanağın İl
Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde görevli iki Astsubayca kendisine imzalatılmaya
çalışıldığı, yaptığı incelemede izinli olduğu sırada yerine vekalet eden yardımcısının da
toplantıya katılmadığını öğrendiğini, imzalatılmaya çalışılan 01.11.2005 tarihli toplantıya ait
tutanakta;

Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, MİT Bölge Müdürlüğü ve Emniyet
Müdürlüğünde İstihbarat şubesi personelinin katılımı ile terör örgütü PKK/KONGRE-
GEL'in Hakkari İl Merkezi ve ilçelerindeki faaliyetlerine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin
görüşüldüğü 01.11.200S tarihli bir toplananın yapıldığı ve ildeki terör örgütünün son
dönemde gerçekleştirdiği bombalama eylemlerine değindikten sonra il merkezi ve ilçelerinde
adı geçen kurumların personelince müşterek istihbarı çalışmaların yapılarak bunların
operasyona dönüştürülmesine ait kararların almdığı bir tutanak metninin yazılı olduğu,
tutanağın altına da toplantıya katılan görevlilerin imzalamaları için imza açıldığı, söz konusu
defterde geçmiş tarihli 2 toplantı tutanağının daha bulunduğu, bu toplantı tutanaklarına sadece
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Sefer RESULOGLU ile
aynı birimde görevli Astsubay Başçavuş Ali KAYA'nın imzalandığından dolayı defterin yeni
tutulmaya başlandığı kanaatine ulaştığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak;Hakkari Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Vekili Hüseyin
KESKİNKJJLIÇ'm İstihbarat Birimlerinin İl Emniyet Toplantıları gereğince yapmaları
gereken haftalık değerlendirme toplantılarına ilişkin kaydın düzenli tutulmadığı ve
toplantıların düzenli yapılmadığı ifadesi ile Jandarma Teşkilatınca 9 Kasım Olaylarının
gündeminde olan Seferi YILMAZ'la ilgili istihbarat paylaşımının 1 ay geç yapılmasına
ilişkin belgenin incelenmesinden, Ü Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü arasında
Emniyet ve Asayişe yönelik olarak istihbari bilgilerin paylaşımı ve koordinasyonunda
konusunda Jandarma cephesinde de ciddi eksiklikler bulunduğu,

Kanaatine varılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 5 4 5 -

DOKUZUNCU BÖLÜM

0 9 - 1 7 KASIM 2005 TARİHLERİ ARASINDA HAKKARİ İ L İ ,

ŞEMDİNLİ VE YÜKSEKOVA İLÇELERİNDE TOPLUMSAL HAK VE

ÖZGÜRLÜKLERİN DIŞINA ÇIKILARAK YAPILAN GÖSTERİ

YÜRÜYÜŞLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

I-HAKKARİ MERKEZDE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL OLAYLAR

1.11 Kasım Olayları

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca 12.02.2006 gün ve 2006/152 sayılı yazı ile
Komisyonumuza gönderilen soruşturma dosyası ekinde Emniyet görevlilerince tutulan
11.11.2005 tarihli tutanakta;

M l l Kasım 2005 günü Şemdinli de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla
Hakkari il merkezinde tüm dükkanların kepenk kapatacağının ve saat 11:00 sularında basm
açıklaması yapılmak üzere Bulvar caddesi üzerinde toplanılacağma ilişkin duyum alınması
üzerine Emniyet Görevlilerince güvenlik tedbirlerinin alındığı, saat 11:00 sularında Bulvar
caddesi üzerinde yaklaşık 500 kişilik bir grubun toplandığı, gruba hitaben de Avaşin Kültür
Sanat Araştırma, Yayıncılık ve Dayanışma Koop. Başkanı Mikail Atan tarafından bir basın
açıklaması yapıldığı, Açıklama esnasında grup tarafından " Vali istifa", "Biji Serok Apo",
•'Şemdinli yalnız değildir"," Hakkari şehidine sahip çık"," PKK halktır halk burada", " AKP
istifa" şeklinde yasadışı slogan atıldığı, daha sonra_ slogan atan grubun valilik istikametine
doğru yürüyüşe geçerek Emniyet Kuvvetlerine, Valilik Konağına, Jandarma Lojmanlarına,
Sivil Savunma Lojmanlarına, Tedaş İşletme Şefliğine, Halk Bankasına, İş Bankasına, Oyak
Banka, Öğretmen Evine, Hisaş'a, Eksen Dersanesine, Derya Lokantasına, AKP İl Başkanlık
binasına ve Valilik tarafından şehrin çeşitli yerlerine kontrol ve kayıt amaçlı kurulan kamera
sistemlerine karşı taşlı ve sopalı saldırılarda bulundukları, defalarca gruba dağılmaları yönünde
ikazda bulunulmasına rağmen yaklaşık 1000 kişilik kalabalığın taşkınlıklarına ve saldırılarına
devam ettiği, bunun üzerine güvenlik kuvvetlerince grubun kademeli olarak güç kullanılarak
dağıtılmaya çahşıldığı,akabinde küçük grupların kendiliğinden dağıldıktan, 100-150 kişilik bir
grubun ise ara sokaklarda belli bir süre bekledikten sonra saat 14:30 sularında kendiliğinden
dağıldığı, meydana gelen olaylarda Atatürk Polis Merkezi Amirliği, Sivil Savunma
Müdürlüğü, Tedaş İşletme Şefliği, Belediyeye ait binalar, Banka Şubeleri, Askeri Personele ait
tesisler ve lojmanlar, AKP İl Binası gibi binalar ile Emniyet Müdürlüğüne ait resmi araçlar ile
özel araçlara zarar verildiği, olaylar esnasında ikinci sınıf bir Emniyet Müdürü ile 16 Polis
Memurunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandıkları, olaylara karıştığı tespit edilen 25
vatandaş hakkında adli işlem yapıldığı,"

İncelenmiştir.

2.16 Kasım Olayları

16 Kasım günü Hakkari İl Merkezinde yaşanan toplumsal olaylar. 16/11/2005 günü
Saat: 18.30'da (16") Amir sınıfi personel ve (53) tane de Polis Memuru olmak üzere toplam
(69) personel imzası ile düzenlenen tutanakta aynen;

"16/11/2005 günü ring halinde bulunan 4185 ve 3922 kod no'lu ekiplerimizce sabah
saatlerinde İl Merkezindeki tüm işyerlerinin kepenk kapattığı tespit edilmiş olup akabinde
İlimiz Altay Caddesi Üzerinde bulunan PTT Binası önünde toplanan 50 kişilik gruba hitaben
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bir basın açıklaması yapılmış daha sonra saaf.lO.OO'da Hakkari Belediye Başkanlığı binası
önünde toplanan aralannda Zahide BESİ, Mikail ATAN, Cumali ÖZKAN, Ahmet EDÎŞ,
Musa ÇİFTÇİ, Melek ATAN, Osman KIZILBAN, Mehmet ATAN, İsmail AKBULUT,
Süleyman BESİ, Naci ASLAN, Fahri KURT, Eyüp BOR, Rahmi TEMEL, Nihat YAKIN,
Nadir EGE, Devlet AKAN, Hızır SEVMİŞ, Süleyman AKBOGA, Mehmet KOYUN, Serkan
BESİ, Naci ŞAHİNOGLU, Seyfetti TEMEL, Selim ENGİN, Fuat BOR ve Mehtap
DEMİRER isimli bizce bilinen şahıslanri da bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik grup kendilerine
defalarca dağılmaları yönünde megafonla ikaz yapılmasına rağmen "Dişe Diş Kana Kan
Seninleyiz öcalan - PKK Halktır Halk Burada - Devlet Şaşırma Bizi Dağa Taşırma - Susma
Sustukça Sıra Sana Gelecek - Şehit Nambırm - Vali İstifa- Hakari JİTEM'e Mezar Olacak-
Vur Gerilla Vur kûrdistan Kur- Hakkari Şemdinli'ye Sahip Çık- Meydan Köpeklere Kaldı-
Bombacı Vali- Biji Serok apo" sloganlan eşliğinde güvenlik önlemi almış olan
kuvvetlerimize karşı taşlı saldırılarda bulunmuş ve Yeni Polis Lojmanlarının bulunduğu
istikamette ilerleyip "Gap Manavı" adlı dükkan önünde tekrar toplanarak "Biji Serok apo -
Şehit Nambınn" şeklinde sloganlar attıktan sonra saat:10.35'de Bulvar Caddesi üzerinden
İstiklal Caddesi istikametine doğru dağılmışlar ve sonrasında saat: 11.15' de Yeni Polis
Lojmanlan yanında bulunan Valilik Parkı 'tun üst kısmındaki tel örgünün arkasından parçalar
halinde toplanarak Yeni Polis Lojmanlan ve önlem almış güvenlik kuvvetleri üzerine taşlı
saldında bulunmuşlar ve aynı zamanda isini tespit edilemeyen 18-20 yaşlannda, mavi kot
pantolonlu, krem renkli hırkalı, kısa saçlı bir erkek şâhıs tarafından silahla (tabanca) havaya
ateş edildiği görülmüş olup bunun üzerine güvenlik güçlerimizin panzerlerle ve gaz bombası
ile müdahale etmesi neticesinde buradaki grup da dağılmış,

Saat:l 1.50'da Hastane KavşağYnda toplanarak Yeni Polis Lojmanlarına doğru yürüyen
aralannda Selim ENGİN, Fuat BOR,' Mehtap DEMİRER, Süleyman BESİ, Devlet AKAN,
Mehmet A TAN, Hızır SEVMİŞ, Serkan BESİ ve Naci ASLAN isimli bizce bilinen şahıslann
da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik başka bir grup da dağılmaları yönünde güvenlik
kuvvetlerimizin megafonla ikazlanna rağmen yoğun bir şekilde Yeni Polis Lojmanlan ile
önlem almış güvenlik kuvvetleri üzerine taşlı saldında bulunmuşlar ve çevre Yolu üzerinde
bulunan 23 Nisan İlköğretim karşısında çift yönlü yolda ateş yakarak barikat kurmuşlar
güvenlik güçlerimizin tekrar müdahalesi neticesinde buradaki grubun da dağıtılmasına
müteakip saat: 12.17'de TEDAŞ' m karşısındaki ara sokakta ateş yakılıp etrafında gruplann
toparlanmalan başlamış olup saat:I2.30'da güvenlik kuvvetlerimizin çabalan ile bu grubun bir
kısmı dağıtılmış olup saat: 12.43'de Cumhuriyet Meydam'ndaki Atatürk Anıtı 'hin bulunduğu
yöne doğru TEDAŞ civarından yoğun bir şekilde, taşlı saldın gerçekleştirilmesinin ardından
saat:12.S0'de DEHAP Hakkari Teşkilatı Binası'nın önünde kalabalık bir grup toplanmış
saat: 13.00 sıralarında TEDAŞ'ın karşısındaki ara sokakta yakılmış olan ateşin söndürülmesi
amacıyla Haber Merkezimizce çağnlmış olan Hakkari Belediyesine ait 30 AH 459 plaka
sayılı itfaiye aracının olay mahalline geldiği görülmüş,

Saat: 13.08 sıralarında ise Cumhuriyet Caddesinde bulunan Konak Askeri
Lojmanlarına da taşlı saldın gerçekleştirilmiştir bu esnada TEDAŞ civanndaki ateşin
söndürülmesi yönünde itfaiye görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmayarak saat:
13.15' de olay mahallinden uzaklaştığı görülmüş ve 30-40 kişilik bir grup tarafindan Hacı Sait
Camii karşısındaki Kırk konutlar Lojmanlarına çıkışı birinci rampası ile Hacı İbrahim ŞEN
Camii yanı ikinci rampasına kadar 7 ayn noktada barikat kurulmuş ve Hacı İbrahim ŞEN
Camii yanı ikinci rampada oto lastikleri yakılmıştır.

Ardından saat: 14.20 sıralannda Hastane Kavşağı civanndan silah sesleri duyulmuş
ve Devlet Hastanesindeki polis noktası kalabalık bir grup tarafından içeriye girilmek suretiyle
tahrip edilmiş 79 40 no'lu görevli Polis Memuru ile hastanenin diğer kısımlannda bulunan 2
Polis Memuru hastanenin ikinci katında bulunan Cerrahi Bölümünde mahsur kalmış olup
güvenlik kuvvetlerimizin müdahalesi ile hastanedeki durum normale dönmüştür.
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Saat: 14.30 sıralarında ise "Kale 3" adlı Özel Harekat noktasına silahlı saldın yapılmış
sonrasında saat: 14.45 civarında 7.Kolordu Komutanlığı'na ait askeri malzeme taşıyan (sivil)
askeri iki kamyonda bulunan 1 Astsubay, 4 Uzman çavuş aracın etrafi sarılmak sureti de
Hastane Kavşağında durdurulmuş ve bir askerin grup tarafından tartaklanması üzerine,
kurtulmak amacı ile diğer askerler tarafından aracın üstünden ateş açılmış sonrasında askeri
personel araçları ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne gelmişlerdir akabinde Merkez
Komutanlığı'ndan askeri bir zırhlı araç Anıt istikametine doğru çıkarak bu araçların yanına
intikal etmiştir.

Sonrasında Hastane KavşağYndan çevre Yolunu takiben yürüyen 200 kişilik bir grup
cadde üzerinde bulunan meslektaşlarımızın ikamet ettiği evlere taşlı saldırıda bulunmuşlar
akabinde yine meslektaşlarımıza ait 25 eve taşlı saldırılarda bulunarak kapılarım zorlamak
sureti ile girmeye çalışmışlar ancak güvenlik kuvvetlerimize ait zırhlı araçlar ve panzerlerle
müdahale edilerek bu evlerde bulunan meslektaşlarımızın aileleri Polis evine ve Polis
Lojmanlarına nakledilmişlerdir. Akabinde saat: 15.20 sıralarında İlimiz Merzan Toprak
Sahası civarında bulunan meslektaşlarımızın ailelerinin nakli esnasında çevrede bulunan
inşaat halindeki binalardan ve ara sokaklardan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait 2 Cadillac
marka panzer ve 1 Shortland marka zırhlı aracın bulunduğu yöne doğru .silahla ateş
edilmiştir. Bu kargaşa içerisinde meydana gelen olaylar nedeni ile il Emniyet
Müdürlüğümüzden olay yerinde görevli Polis Memurları Savaş AYDIN, Murat YILMAZ,
Mustafa ZENGİN, Alpaslan KAL YONCU isimli toplam 4 Polis Memuru olaylar esnasında
yaralanmış ve hastanelerde tedavileri yapılarak taburcu edilmiş olup olaylara kansan
sivillerden bazı şahıslar da yaralanmışlardır.

Topluluk 16. .30 sıralarında dağılmış olup; tutanağın devamında imzası bulunan
görevliler, Makam'ın 15.11.2005 tarih ve B.05.1.EGM.4.30.00.35.05 sayılı emirleri
doğrultusunda kendilerine verilen sorumluluk alanlarında görev almışlardır. İş bu tutanak
tanzimle altı birlikte imza edilmiştir."

Şeklinde anlatılmıştır.

II- ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL OLAYLAR

1. Olaylar
a) Umut Kitabevindeki Patlama Sonrası İlçe Merkezinde Yaşanan Toplumsal

Olaylar
09.11.2005 günü Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince olayların akabinde

saat 20:00 de düzenlenen tutanakta aynen;
"09.11.2005 günü saat 12:10 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden patlama sesi

duyulması üzerine görevlilerce birlikte olay yerine gidilmesi ile yapılan ilk incelemelerde
İlçemiz Cumhuriyet caddesi Özipek pasajı Umut Kitapevi içerisinde patlama meydana
geldiği, Mehmet oğlu 1976 doğumlu Mehmet Zahir KORKMAZ ve Metin KORKMAZ'm
yaralı vaziyette hastaneye kaldınldıklan anlaşılmış, vatandaşların bir şahsın patlama yerinden
koşarak Renault 19 Europa marka beyaz renkli arabaya bindiğini görmeleri üzerine bu şahsı
kovaladıkları tespit edilmiş, ilçemiz Cumhuriyet Caddesi üzerinde Keyfiler Ekmek Fınnı
önünde 30 AK 933 plaka sayılı beyaz renkli Renault 19 Europa marka aracın vatandaşlar
tarafından tahrip edilmek üzere olduğunun görülmesi ile biz görevlilerce koşarak olay yerine
intikal edildi. Aracın içerisinde arka koltukta bir şahsın oturur vaziyette olduğu, vatandaşların
bu şahsı içeriden çıkarmak için arabanın camlannı kırmaya çalıştığı olay mahallinde 15-20
kişilik bir grubun olduğu tarafımızdan araç ve şahıs kontrol altına alınması ve güvenliklerinin
sağlanması için vatandaşlar ikna yöntemi ile uzaklaştınlmaya çalışılmak ancak grubun her
geçen dakika sayısı artmış bunun üzerine Askeriyeden ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden ek
kuvvetler istenmiş, gelen ek kuvvetler olarak gelen Askerler ve Özel Harekat polislerine
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yönelik olarak sert tepkiler ve mukavemetleri olmuş ancak buna rağmen gelen takviye
kuvvetlerle birlikte barikat kurmak suretiyle şahıs arabadan indirilerek özel harekata ait zırhlı
araca bindirilmiş, bu esnada gerek güvenlik kuvvetlerine gerekse araçtan alınana şahsa
yönelik mukavemetler olmuş olup, buna rağmen güvenlik kuvvetlerimizce mukavemet
bastırılmış şahıs hakkında gerekli inceleme yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğümüze
gönderilmiş,

Daha sonra kalabalık grubun sayısı daha da artarak ilçemiz Hükümet Konağı, İlçe
Emniyet Müdürlüğü ve Lojmanına, İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanına ve ilçe Devlet
Hastanesine yönelik olarak yaklaşık 1000 kişilik kalabalık grup olarak " BİJİ SEROK APO,
BİJİ KÜRDİŞTAN, PKK BURADA KÜRDİSTAN BURADA , BURADAN ASKER VE
POLİS GİTSİN BURASI ONLARA MEZAR OLACAK, TERÖRİST DEVLET, ŞEREFSİZ
DEVLET" şeklinde slogan atarak taşlar ve sopalarla saldırmışlar, lastik yakmışlar, hükümet
konağı girişi önündeki merdiven üzerinde bayrak direğinde asılı bulunan bayrağımıza
saldırıda bulunmuşlardır.

Hükümet Konağını ve Emniyet Müdürlüğünü taş ve sopa yağmuruna tutarak birçok
camın kırılmasına ve binalarda hasarlara neden olmuşlardır. Bu saldırılar güvenlik güçlerince
havaya ateş edilmek suretiyle engellenmeye çalışılmıştır. Daha sonra olaya müdahale eden
müdürlüğe ait panzere benzin ve motoryağı dökerek yakma girişiminde bulunmuşlardır.
Müdahale edilen grup dağılıyor gibi yaparak tekrar toplanarak Hükümet Konağını ve Emniyet
Müdürlüğüne taş ve sopa yağdırmaya devam etmişler daha sonra grup ana yollar üzerinden
hareketle ilçe girişinde kurulu polis noktasına yönelerek taşlı ve sopalı saldırıda bulunmuşlar
ve noktada görev yapan arkadaşlarımızın duyarlı davranışları sonucu grup noktadan
ayrılmıştır. Şemdinli ilçesi Altınsu köyünden gelen gruplarda noktada bekleyen gruba
eklenerek diğer grupla birlikte ilçe merkezine doğru ilerlemişler, lastik yakmışlar ve yolu
trafiğe kapatmışlardır. İlerleyen saatlerde grup tekrar Şemdinli polis noktası istikametine
yönelmişler tekrar taşlı saldırıda bulunmuşlar arkadaşlarımızın duyarlı davranışları sonucu
grup noktadan ayrılmıştır. Grup buradan Altınsu ve şehir merkezi istikametine dağılmaya
başlamış şehir merkezinde 5-10'lu gruplar halinde bekledikten sonra dağılmıştır."

Şeklinde yaşanan olaylar ifade edilmiştir.

Ali KAYA'nın aynı gün yazı ile beraber sunduğu Van 3. Ağır Ceza
Mahkemesinin 19.10.2005,17.01.2006 gün ve 2005/366,2006/10 mut saydı izin kararlan
ile yapıldığı belirtilen dinleme tutanaklarında bu olayla ilgili olarak geçen konuşmalar
ve altında Ali KAYA'nm açıklama notları aynen;

'Tarih Saat ve Süre : 10.11.2005/ 10.05.53
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 536 368 10 02- (X)NO
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)- (X) Şahıs
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
X VALLAH ŞEMDİNLİ'DE OLAY OLDU, BİR BOMBA PATLADI, BİR

BİRADER ÖLDÜRÜLDÜ.
X ONUN ARKASINDAN MİLLET TEZAHÜRAT ETTİ.
10 02 PEKİ CENAZE KİMİN HAKİMİYETİNDE DİYARBAKIR'A GİTTİ?
X YAV MİLLET, MİLLET. SİVİL HÜKÜMET YOK.
X HAKKARİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI, YÜKSEKOVA'NIN,

ESENDERE'NİN BAŞKANLARI HEMEN GELMİŞTİR. DEDİLER MİLLETE DAĞILIN
CENAZELER GELENE KADAR, SONRA DA CENAZELERİNİZİ SAKLAYIN,
TEZAHÜRATLARINIZA DEVAM EDİN.

10 02 PEKİ BEN DİYORUM, ŞİMDİ KEPEK KAPATMA VAR MI?
10 02 BANA BAK KONTROL EDİN KİM DÜKKANINI AÇARSA 3 GÜNDE

GEREKSİZ ONU CEZALANDIRIN HA TAMAM.
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10 02 O DEHAP SİZE NE SÖYLEMİŞSE ONA GÖRE HAREKET EDİN.
10 02 SABRI, SABRİ(K)

NOT: Olaydan 1 gün sonra SABRÎ(K) Ali KISIKYOL ile (X) şahsın yaptığı görüşme:
Bu görüşmede, örgütün talimatıyla Şemdinli ilçesi ve Yüksekova ilçesinde DEHAP destekli
meydana getirilen kışkırtma ve toplumsal olaylardan bahsedilmektedir.

Tarih Saat ve Süre : H • H -2005/10.46.29
Arayan ve Aranan iletişim Aracının Numaralan : 0 536 368 10 02- (X)NO
Arayan ve Aranan Kişiler : SABRI (K)- (X) ŞAHIS
Konuşma Dili/Lehçe : Kürtçe
X YÜKSEKOVA'NIN ŞEMDİNLİ'NİN ÇIKIŞINI BİZ YOK ETTİK.

KAPATTIK.
X HEPSİNİ İMHA ETTİK.
10 02 BU GÜN SİZİN GÛNÜNÜZDÜR HA TAMAM.
X TABİ VALLAH BİZDE BİLİYORUZ GÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜR.

VALLAH BİZ HEPİMİZ ONUN ÇABASINI VERDİK.
10 02 BEN DİYORUM BAKIN KAN YERDE KALMIŞ
X VALLAH BİZ ZATEN ONU ÇABALIYORUZ.
10 02 FERİT O DEHAP NASIL DİYORSA ÖYLE YAPIN.
10 02 HA HERKES KENDİNİ MEMLEKET SAHİBİ YAPSIN. ÇOCUK BİLE.
X HEPİMİZ BAĞIRIYORUZ. APOCU HALKTIR, HALK BİZ ORDAYIZ, BİZ

ÖYLE DİYORUZ.
10 02 HEPİNİZ BİR OLUN HERKES SİZE SAYGI DUYAR.
10 02 BİR OLUN. TAYYİP ERDOĞAN SİZİN AYAĞINIZIN ALTINI ÖPER.

NOT: SABRİ(K) Ali KISIKYOL ile (X) şahıs arasında olaydan (1) gün sonra Şemdinli
İlçesinde meydana gelen siyasi ve sivil İTAATSİZLİK eylemlerini içeren görüşmelerdir."
Biçimindedir.

b) İlçe Girişindeki Polis Noktasının Yakılması

a) Şemdinli Üce Emniyet Müdürlüğü Yetkililerince 10.11.2005 gflnû saat 08:00* de
Polis Noktası ile ilgili tutulan tutanakta;

"09.11.2005 günü saat 12:00 sıralarında Özipek pasajında meydana gelen patlama
olayına müteakip toplanan kalabalık taşlı, sopalı olarak " BÜİ SEROK APO, BİJİ
KÜRDİSTAN, PKK BURADA KÜRDİSTAN BURADA, BURADAN ASKER VE POLİS
GİTSİN, BURASI SİZE MEZAR OLACAK" şeklinde slogan atarak toplu halde Üçe Emniyet
Müdürlüğü ve Hükümet Konağına saldırmışlar, ellerinde bulunan taşlar ve sopalan atarak
Hükümet Konağınm,Hükümet Konağı Bahçesinde bulunan Nöbet Kulübesinin, ilçe Emniyet
Müdürlüğü Lojmanlarının camlan kırılmış Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde bulunan park halindeki çok sayıdaki araç hasar görmüş, olayın devamında, dağılan
grup tekrar birleşerek ilçe girişinde bulunan polis noktasına taşlı sopalı saldırıda
bulunmuşlardır. İlce Yüksekova girişinde bulunan Polis noktası yetkililerin bilgisi dahilinde,
polis noktasında bulunan silah ve mühimmatlarla birlikte boşaltılmıştır.

10.11.2005 günü saat 7:30 sıralarında ilce girişinde bulunan Polis Noktasından
dumanların yükseldiği görülmesi üzerine olayla ilgili yapılan cahsmada.boşaltılan polis
noktasının faili meçhul kişilerce yakıldığı tespit edilmiş ancak olay verinin güvenliği
alınamadığından görgü ve tespit yapılamamıştır."

Şeklinde Tutanak tutulmuştur.
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Iri İlçe Emnivet Müdürlüğü Yetkililerince 13.11.2005 tarihinde saat 13:3O'da Şemdinli
İlce Girişindeki Polis Kontrol Noktasının durumu hakkında tutulan tutanakta;

"09.11.2005 günü saat 12:00 sıralarında Özipek pasajında meydana gelen patlama
olayına müteakip toplanan kalabalık taşlı, sopalı olarak " BİJİ SEROK APO, BİJİ
KÜRDİSTAN, PKK BURADA KÜRDİSTAN BURADA, BURADAN ASKER VE POLİS
GİTSİN , BURASI SİZE MEZAR OLACAK" şeklinde slogan atarak toplu halde İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve Hükümet Konağına saldırmışlar, ellerinde bulunan taşlar ve sopalan atarak
Hükümet Konağmın,Hükümet Konağı Bahçesinde bulunan Nöbet Kulübesinin, ilçe Emniyet
Müdürlüğü Lojmanlarının camlan kınlmış Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde bulunan park halindeki çok sayıdaki araç hasar görmüş, olayın devamında, dağılan
grup tekrar birleşerek ilçe girişinde bulunan polis noktasına taşlı sopalı saldında
bulunmuşlardır. İlce Yüksekova girişinde bulunan Polis noktası yetkililerin bilgisi dahilinde,
polis noktasında bulunan silah ve mühimmatlarla birlikte boşaltılmıştır.

10.11.2005 günü saat 7:30 sıralannda ilce girişinde bulunan Polis Noktasından
dumanların yükseldiği görülmesi üzerine olayla ilgili yapılan calısmada.bosaltılan polis
noktasının faili meçhul kişilerce yakıldığı tespit edilmiş ancak olav verinin güvenliği
alınamadığından görgü ve tespit yapılamamıştır.

13.11.2005 günü saat 13:00 sıralannda polis noktasında yapılan tespitte polis
noktasının çatısının ve müştemilatının tamamen yakıldığı,duvarlanmn yıkıldığı, çevresindeki
ağaç çitlerin yakıldığı^ıoktanm yıkılan duvarlarına "PKK APO, SEROK APO"ibarelerinin
yazıldığı, mevzi kapısının sökülerek üzerine "PKK KONTROL" "ABDULLAH ÖCALAN"
ibarelerinin yazıldığı ve bu yazının yol kenarına konduğu, noktada kullanılan buzdolabı,
jeneratör, 10 kw yükseltici,çelik dolap ve kışlık odun mevcudunun yandığı, Noktanın bu haliyle
kullanılamaz olduğu tespit edilmiştir." şeklinde ifadeler yer almıştır.

c) 17.11.2005 günü saat:07:00*de Şemdinli İlce girişi Polis Noktası hakkında tutulan
tutanakta:

" 09.11.2005 günü saat 12:00 sıralarında Özipek pasajında meydana gelen patlama
olayına müteakip toplanan kalabalık taşlı, sopalı olarak " BİJİ SEROK APO, BİJİ
KÜRDİSTAN, PKK BURADA KÜRDİSTAN BURADA, BURADAN ASKER VE POLİS
GİTSİN, BURASI SİZE MEZAR OLACAK" şeklinde slogan atarak toplu halde İlçe Emniyet
Müdürlüğümüz ve Hükümet Konağına saldırmışlar, ellerinde bulunan taşlar ve sopalan atarak
Hükümet Konağmın,Hükümet Konağı Bahçesinde bulunan Nöbet Kulübesinin, ilçe Emniyet
Müdürlüğü Lojmanlarının camlan kınlmış, Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde bulunan park halindeki çok sayıdaki araç hasar görmüş, olayın devamında, dağılan
grup tekrar birleşerek ilçe girişinde bulunan polis noktasına taşlı sopalı saldında
bulunmuşlardır. İlce Yüksekova girişinde bulunan Polis noktası yetkililerin bilgisi dahilinde,
polis noktasında bulunan silah ve mühimmatlarla birlikte boşaltılmış ve Polis noktasında
güvenlik amacı ile bulundurulan 7 adet köpek, hayvanları götürme imkanı olmadığından
zincirlerinden çözülerek salıverilmiştir.

Daha sonra Polis Noktasında yapılan araştırmada vedi köpekten ikisinin İlce Emnivet
Müdürlüğüne geldiği, dört köpeğin kayıp olduğu, bir köpeğin ise 16.11.2005 tarihinde eski
polis noktası karşısında oluşturulan kontrol noktası çevresinde 17.11.2005 tarihinde saat:02:00
sıralannda görüldüğü, ancak köpeğin korkarak noktadan uzaklastıgı.sabah saat 06:00
sıralannda havanın aydınlanmasından sonra köpeğin biz görevlileri tanıyarak yanımıza
yaklaştığı, köpeğin üzerinde yapılan kontrolde gözlerinin çevresinin yakılmış olduğu,
vücudunun çeşitli yerlerinde vanık izi olduğu, avak derilerinin soyulmuş olduğu.hawanın
yürümekte zorlandığı görülmüştür."
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Şeklinde ifadeler yer aldığı incelenmiştir.

d) 09 Kasım 2005 günü Polis Noktasında yaşananlar hakkında. olaylar sırasında Polis
Noktasında görevli (4) Polis Memuru ve diğer yetkililer Mülkiye Başmüfettişine verdikleri
ifadelerinde konuyla ilgili olarak:

Polis Memuru Ramazan YAKA; "9 Kasım 200S günü meydana gelen olaylarla ilgili
olarak ifade etmek istediğim hususlar şunlardır. Biz dört arkadaş Şemdinli ilçe girişindeki
Polis noktasında 08.00-19.00 arası görevinde idik. Sanırım saat: 12.00 sıralarında ilçe
merkezinden bir patlama sesi duydum. Telsizlerde de patlama olduğu konusunda anonslar
geliyordu. Bir süre sonra Başkomiserimiz telsiz anonsu ile yolu geliş ve gidiş olarak trafiğe
kapatmamızı söyledi. Bizde öyle yaptık. Bu sırada yolda birikmeler oldu. Özellikle Altınsu
Köyünden gruplar halinde çok sayıda vatandaş geldi. Bu vatandaşlar ile tartışmalarımız oldu.
Hatta bir kişi montumu yırttı. Yaklaşık bir saat kadar bu durum devam etti. Daha sonra İlçe
Emniyet Müdürümüzün talimatı ile yolu açtık. Bekleyen vatandaşlar ilçe merkezine doğru
gittiler. Saat: 13.00-14.00 arasında yaklaşık 2000-2500 kişilik bir grup noktamıza doğru
yürüyüşe geçti ve bizi taşlamaya başladı. Tam nereden geldiğini bilemiyorum ama bazı silah
sesleri geliyordu. Bu arada bizi taşlayanlar sözlü tacizlerde de bulundular. Küfür ettiler PKK
Terör örgütü lebine sloganlar attılar/Hatta bir tanesi Terör örgütünün sözde bayrağına sarılı
vaziyette idi. Bizde gelenleri vazgeçirmek adına havaya ateş ettik. Grup içinden bazı kişiler
gelen halkı sakinleştirmek için gayret gösterdiler ve sonu da bunların çabalan ve grup ilçe
merkezine geri döndü. Halkın bizi taşlamaya geldiği sırada Emniyetten takviye kuvvet
talebinde bulunduk. Ancak herhangi bir takviye kuvvet gelmedi. Hatta telsizden ismini
hatırlayamadığım bir kişi "başınızın çaresine bakın" dedi. Biz hava kararmadan takviye
kuvvet gelmesi için çok uğraştık. Ancak bu gerçekleşmedi.

Saat: 15.30 gibi daha kalabalık bir grup yaklaşık 5-6 bin kişi tekrar üzerimize doğru
gelmeye başladı. Biz birinci olaydan sonra tekrar geleceklerini düşünerek silahlarımızı
hazırladık ve kendimize göre tedbirler aldık. Grup taş atarak, sloganlar atarak noktaya 15-20
metre kadar yaklaştı. Grubun içinden üzerimize doğru silah atanlar oldu. Bizde tedbir amaçlı
olarak havaya ateş açtık. Bu sırada grubu engellemeye yönelik olarak grup içinden herhangi
bir kimsenin çabası olmadı. Bu durum yaklaşık saat: 17.20 ye kadar devam etti. Biz bu arada
sürekli yardım istemeye devam ettik. Ancak yardım gelmedi. Saat: 17.30 sıralarında bir
Yarbay komutasında 17-18 kişilik Komando grubu yardımımıza geldi. Askerlerin geldiğini
gören grup ilçe merkezine doğru geri döndü. Bizde Emniyet Müdürünün talimatı ile orada
kalan silah, mühimmat ye diğer bazı eşyalarımızı sivil bir kamyona koyduk, gönderdeki
bayrağımızı da alarak koynuma koydum ve noktadan ayrıldık. Buzdolabı, jeneratör, regülatör
gibi bazı malzemeler orada kaldı..."

Polis Memuru Adem ALMAŞIKLI; "9 Kasım günü Saat:08.00 den itibaren
Şemdinli ilçe girişinde Polis noktasında 3 arkadaşım ile beraber görevli bulunuyorduk.
Görevimiz bazı araçlarda kimlik kontrolü yapmaktı. O anda birlikte olduğumuz arkadaşlar
Mustafa ÖZCAN, Ramazan YAKA, Ejder AKÜZÜM'dü. Saat: 11.50-12.00 arasında tek
bomba sesi işittik. 3-5 dakika sonra ilçeden silah sesleri de gelmeye başladı. Hemen akabinde
81-20 kod numaralı Karakol Amirimiz telsizden anons yaparak ilçeye giriş ve çıkışları
tutmamızı emretti. Bombalama hadisesinde vefat eden şahısın Altınsu köyünden olması
nedeni ile bir süre sonra çok sayıda araç ve vatandaş Polis noktasına birikti. Vatandaşlar bize
bağırdılar. Özellikle bayanlar ön plana geçerek "gelin bizi de vurun" şeklinde tacizde
bulundular. Ancak biz alttan alarak sakinleştirmeye çalışnk. Ben bu arada merkezi telsizle
anons etmek sureti ile durumu izah ettim ve talimat istedim. Talimat 81-10 kod numaralı İlçe
Emniyet Müdüründen geldi ve öncelikle yaya girişlerinin ilçeye giriş ve çıkışların serbest
bırakılması istendi. Bilahare araç sahiplerini tazyiki ile karşılaştık. Durumu yeniden merkeze
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ilettik. Onlar araçlarında giriş ve çıtasına serbest bırakılması talimatını verdiler. Bu talimatı
aldığımızda saat yaklaşık 13.30 du.

Girişi trafiğe açtıktan yarım veya bir saat kadar sonra şehir merkezi istikametinden
kontrol noktamıza 300-500 civarında şahıs "Biji selo Apo, Şemdinli size mezar olacak"
sloganları atarak bize doğru gelmeye başladılar. Önce bizi taşlamaya başladılar. Biz bunun
üzerine noktanın içerisine çekildik ve şahıslan yaklaşmaması konusunda ikaz ettik. Bu arada
iki el silah sesi duyduk. Bizde havaya ikaz atışı yaptık. Bu arada merkezi anonsu arayarak
yardım çağrısında bulunduk. İlçe Emniyet Müdürü yardım göndereceğini telsizle bildirdi.
Yalnız takip ettiğimiz telsiz anonslarında ilçe merkezindeki durumun çok gergin olduğunu
anlamak mümkündü. Bu nedenle hemen yardım alamayacağımızı değerlendirdik. Belirli
ölçüde başımızın çaresine bakmamız gerektiğini düşündük. Kalabalığın içinden birkaç kişi
kalabalığı Polis Noktasına daha fazla yaklaşmaması konusunda uyarıyordu. Hatta bize
yönelik taşlamayı da durdurmayı çaba sarf ettiler. Sanıyorum bu şahıslar arasında Şemdinli
Belediye Başkanı, Moda Mahallesi Muhtarı ve ÖPENGİN soy adlı (ismini hatırlamıyorum)
Belediye meclis üyesi bir şahısta vardı. Bu şahıslar bize yardımcı oldular ve dışarıdaki
malzememizi içeri almamızı söylediler. Bu taşkınlık yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Sonra
şahıslar merkeze döndüler. Biz merkezle temasımızı devam ederek yardım çağrılarımızı
sürdürdük. Ancak henüz yardım gelmeden yaklaşık 1 yada 2 saat sonra hava kararmasına
yakın bir sürede daha büyükçe bir kalabalık daha tansiyonlu yüksek bir biçimde yine
üzerimize taşlar attılar ve sloganlar attılar. Zaman zaman bulunduğumuz noktaya çok
yaklaştılar. Biz bu durumda ikaz ateşleri yapmak suretiyle kalabalığı uzak tutmaya gayret
ettik. 300 civarında mermi kullandığımızı düşünüyorum. Ben merkezle temaslarımda zaman
zaman gerildim ve "yardım biz ölüncemi gelecek, ne zaman geleceksiniz." Diye içinde
bulunduğumuz psikolojik durumu vurgulamaya çalıştım. Yaklaşık bir saat bu şekilde baskı
altında kaldık ve 3.Dağ Komando birliği geldiğinde taşlama sona ererek kalabalık
kendiliğinden dağıldı. Biz bir sivil plakalı kamyona silah ve mühimmatımızı yükledik. Orada
Jeneratör, Buz dolabı, yükseltici, odun sobası, Doçka şeritli silahın sehpası(o anda sökülmesi
teknik olarak mümkün olmadığı için) terk edildi. Tüm bu gelişmeler hem tarafımdan ve hem
de Yarbay tarafindan ilçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan temasla sağlandı. Biz komandolar
ile bu kamyonetle komanda birliğine döndük..."

Polis Memuru Ejder AKÜZÜM; "9 Kasım günü Şemdinli ilçe girişinde Polis
noktasında 3 arkadaşım ile beraber görevli bulunuyorduk. Görevimiz bazı araçlarda kimlik
kontrolü yapmaktı. O anda birlikte olduğumuz arkadaşlar Adem ALMAŞDCLI, Ramazan
YAKA, Mustafa ÖZCAN di. Ben öğle saatlerinde patlayan bombanın sesini işitmedim.
Ancak telsiz konuşmalarından böyle bir hadisenin vuku bulduğunu anladım. Hemen akabinde
81-20 kod numaralı Karakol Amirimiz telsizden anons yaparak ilçeye giriş ve çıkışları
tutmamızı emretti. Çok sayıda vatandaş ve aracın Polis noktasına birikmesi neticesinde
mevcut kuvvet yetersiz gelmeye başladı. Orada biriken vatandaşlar yaralıların kendi yakınları
olduğunu ifade ederek ilçeye girmek istediklerini beyan ettiler ve bize bu anlamda tazyik
yapıyorlardı. Bu arada 81-10 kod numaralı İlçe Emniyet Müdürünün Adem arkadaşımıza
telsizle talimat verdiği ve ilçeye giriş ve çıkışların serbest bırakılmasını istendiğini öğrendim.
Bizde bu emir doğrultusunda hareket ettik.

Girişi trafiğe açtıktan yaklaşık 20 dakika sonra şehir merkezi istikametinden kontrol
noktamıza 300-500 civarında şahıs geldi. "Biji Apo, Şemdinli size mezar olacak*' sloganları
atarak bize doğru gelmeye başladılar. Önce bizi taşlamaya başladılar. Biz bunun üzerine iki
arkadaş noktanın içerisine çekildik. Bir arkadaşımız kapının yanında görev aldı. Diğer
arkadaşımız ise beton mevzilerin arkasına geçti. Bu arada iki el silah sesi duyduk. 30 Dakika
kadar taş atma ve slogan atma eylemi devam etti. Çok yaklaşıldığında uyan maksadı ile
havaya ateş açarak kalabalığın noktamıza mesafeli kalmasını temin ettik. O arada bazı
şahıslar kalabalığın önüne geçerek yaptıkların yanlış olduğunu ve geri dönmeleri gerektiği
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şeklinde ısrarlı ikazlarda bulundular. Vatandaşlar bu ikazlar neticesinde tekrar şehir
merkezine döndüler.

Saat: 16.00 civarında kalabalık daha da büyüyerek yeniden Polis noktasına geldi. Yine
aynı şekilde sloganlar atıldı. Taşlarla üzerimize saldırdılar. Biz baştan itibaren merkezden
kuvvetimizin yetersiz olduğunu, yardım edilmesi gerektiğim belirtmiştik. Merkez de bize
yardmı göndereceğini söylemişti. Ancak saat: 17.00 civarlarında Komando birliğinden geldi.
Komandolar noktamızın etrafına mevzilendikten birkaç dakika sonra kalabalık kendiliğinden
dağıldı. İlçe Emniyet Müdürü ilk fırsatta Polis noktamızdaki silah ve mühimmatı toparlayarak
orayı terk etmemizi istediğinden bizde bu şekilde hareket ettik. Dışardan o anda gelen bir sivil
kamyona silah ve mühimmatı yükledikten sonra tabura gittik."

Polis Memuru Mustafa ÖZCAN; "9 Kasım günü Şemdinli ilçe girişinde Polis
noktasında 3 arkadaşım ile beraber görevli bulunuyorduk. Görevimiz bazı araçlarda kimlik
kontrolü yapmaktı. O anda birlikte olduğumuz arkadaşlar Adem ALMAŞDCLI, Ramazan
YAKA, Ejder AKÜZÜM'dü. Saat: 11.50-12.00 arasında tek bomba sesi işittik. Hemen
akabinde 81-20 kod numaralı Karakol Amirimiz telsizden anons yaparak ilçeye giriş ve
çıkışları tutmamızı emretti. Bombalama hadisesinde vefat eden şahısın Altınsu köyünden
olması nedeni ile bir süre sonra çok sayıda araç ve vatandaş Polis noktasına birikti.
Vatandaşlar bize bağırdılar. Ancak biz alttan alarak sakinleştirmeye çalıştık. Bu arada Bu
arada grup Amirimiz Adem ALMAŞIKLI karakol amirini yada merkezi anons etmek sureti
ile durumu izah etti ve talimat istedi. Talimat 81-10 kod numaralı İlçe Emniyet Müdüründen
geldi ve ilçeye giriş ve çıkışların serbest bırakılması istendi. Bizde bu emir doğrultusunda
hareket ettik.

Girişi trafiğe açtıktan 1 saat kadar sonra şehir merkezi istikametinden kontrol
noktamıza 300-500 civarında şahıs "Biji Apo, Şemdinli size mezar olacak" sloganları atarak
bize doğru gelmeye başladılar. Önce bizi taşlamaya başladılar. Biz bunun üzerine noktanın
içerisine çekildik ve şahısları yaklaşmaması konusunda ikaz ettik. Bu arada iki el silah sesi
duyduk. Bizde ilk önce elimizdeki hafif piyade silahlan ile havaya ikaz atışı yaptık.
Kalabalığın tansiyonu düşmeyince şeritli silahlan da kullandık. Bu arada merkezi anonsu
arayarak yardmı çağnsında bulunduk. İlçe Emniyet Müdürü yardmı göndereceğini telsizle
bildirdi. Bu kalabalık 1 saat kadar durduktan sonra ilçe merkezine geri döndü. Ancak yaklaşık
2,5 saat sonra kalabalık daha da artarak yeniden Polis Noktasına geldi. Burada aynı şekilde
sloganlar attılar. Taşlarla saldırdılar. Biz ikazlarımıza devam ettik. Zaman zaman havaya ateş
ettik. Bu şekilde 3.Dağ Komando birliği gelene kadar kendimizi korumaya devam ettik.
Komandolar geldikten sonra sivil bir kamyona noktadaki silah ve mühimmatı yükledik ve
komando birliğine hareket ettik. Bu konudan İlçe Emniyet Müdürümüzün bilgisi ve talimatı
vardı..."

İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN; "...Bu arada bir grubun ilçe girişindeki
Polis noktasına doğru gittiği, orayı taşladığı bilgisi geldi. Yardım talep etmişlerdi. Ancak
gerek grubun kalabalıklığı gerekse kurulan barikatlar nedeni ile o anda yardıma gidecek
durumumuz yoktu. Levent Yarbay dan bu konuda yardim istedim. Birlikte hazırlık yaptık ve
Derecik yolu istikametinden yola çıktık. Ancak yaptığımız telefon görüşmesinde halkın
Noktadan ayrıldığını öğrendik. Bunun üzerine oraya gitmekten vazgeçtik. Ancak
noktadakilere orayı terk edecek şekilde hazırlık yapmalarını söyledim.

Sanırım 15.30-16.00 sıralarında savcı bey'i keşif yapmak üzere olay mahalline
götürdüm. Yanımda beş kişilik kuvvetimde vardı. Bu arada Başkomiserim beni aradı ve
"nokta düşüyor" dedi. Keşif mahallinden ayrıldım ve Emniyete döndüm...

Emniyet Müdürlüğüne geldikten sonra Kaymakam Bey i aradım. Askerden yardım
istemesini söyledim. Yaklaşık 20-25 dakika sonra Levent Yarbay ilçe girişindeki Polis
noktasına intikal etti. Telefonla görüştük ve orada gerekli güvenliğin sağlandığını öğrendim.
Noktada bulunan silah ve mühimmat alındı. Noktada bulunan ancak 1,5 yıldır kullanılmayan
Doçka silahının da namlusu ve mekanizması sökülerek oda getirildi..."
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Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN; "...Geri püskürtülen kalabalık
grup ilçe merkezine yönelmiş ve içlerinden sayıca fazla olan bir grup da ilçe girişindeki polis
kontrol noktasına saldırmaya başlamışlardır ve bu konuda polis kontrol noktasındaki
görevliler Üçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermiştir. Saldırıyı geri püskürtmek amacıyla polis
kontrol noktasından havaya ateş açılarak topluluk dağıtılmaya çalışılmıştır. ...İnceleme
yerine yalan yerde toplanan kalabalık tekrar polis kontrol noktasına yönelmiş ve saldırılarda
bulunmuş ve bu esnada topluluğun dağıtılması amacıyla polis kontrol noktasından havaya
ateş açılmıştır. Kriz merkezince yapılan değerlendirme sonucu Şemdinli 3. Dağ ve Komando
Tabur Komutanlığına bağlı birlikler yaklaşık 45 dakika içerisinde kalabalığı yararak polis
kontrol noktasına intikal etmiş ve burada bulunan 4 polis memuru, mühimmat ve evrakları ile
alındıktan sonra polis kontrol .noktası boşaltılmıştır..."

"...Polis noktasının 16.11.2005 tarihine kadar kurulamamasında personel yetersizliği
ve halkla karşı karşıya gelinmemesi düşüncesinden hareket ettik. Esasen bu sürede hükümet
konağı ve emniyet müdürlüğü ile bazı kamu binalarının çevresinde tedbir alınarak ilçe
merkezinin kuvvet gönderilmedi. Çünkü varolan hassasiyet nedeniyle yeni bir çatışmanın
ortaya çıkmasından endişe edildi. Bununla beraber bir süredir ilçede klasik anlamda bir
güvenlik hakimiyetinin varlığından söz etmekte bazı kayıtlamalarım var. Çünkü belirli
saatlerden sonra güvenlik birimlerinin rahatça ilçede devriye hizmeti vermesi ciddi riskler
taşıyordu. Aslında 14 Kasım Pazartesi günü polis noktasının faaliyete geçirilmesi konusunda
ilçe kaymakamı olarak kararlı bir tutum sergilemiş olmama rağmen İl valisi ve diğer güvenlik
birim yetkililerinin tereddütleri nedeniyle noktanın faaliyete geçirilmesi iki gün
gecikmiştir..."

Şemdinli Belediye Başkam Hurşit TEKİN; "...Bu arada Tabur Komutanı, Emniyet
Müdürü, Jandarma Komutam gibi yetkililer bana ilçe girişindeki Polis noktasına gitmemi ve
oraya giden vatandaşları da sakinleştirmemi söylediler. Olay yerine gittiğimde çok sayıda
vatandaşın Polis noktasını taşladığını, Polislerinde havaya ateş açarak karşılık verdiklerini
gördüm. Ortamı sakinleştirmeye çalışırken yüzüme sert bir cisim geldi ve yaralandım.
Yüzümden kanlar akmaya başladı. Yanımdaki arkadaşlar beni hastaneye götürdüler. Daha
sonra aldığım duyumlara göre Polis noktasındaki görevliler oradan uzaklaşmış ve vatandaşlar
orayı ateşe vermişler..."

Şeklinde ifade verdikleri incelenmiştir.

e) Komisyonumuzca yukarıdaki ifadeler ve tutanaklar değerlendirildiğinde:
Şemdinli Üçe girişindeki Polis Noktasına, 9 Kasım 2005 günü saat 16:00 civarında

anılan noktaya kalabalık tarafından taşlı, sopalı, silahlı saldırı yapıldığı, burada
bulunan Polis Memurlarınca Üçe Emniyet Müdürlüğünden kuvvet yardımı talep
edildiği halde saat 17 :00 kadar herhangi bir yardım gönderilmediği, bu esnada noktada
görevli Polis Memuru Ramazan YAKA'nın Doğruyol Partisi Genel Başkanı Mehmet
AĞAR'ı telefonla arayarak yardım istediği, saat 17 :00 sularında Askeri birliğin olay
yerine intikali ile burada görevli 4 Polis memurunun kurtarıldığı, Polis Noktasının
boşaltıldığı incelenmiştir.

Hakkari Valisi aynı gün saat 16 sularında Şemdinli İlçesine gelip Taktik Alay
Komutanlığında Kriz Merkezi oluşturmasına, Kriz Merkezinde Ü Emniyet Müdürü ve
İl Jandarma Komutanı gibi Güvenlik Birim amirleri bulunmasına rağmen söz konusu
noktaya herhangi bir yardımda bulunulmamış» oradaki 4 Polis Memurun adeta
şirazesini kaybetmiş topluluğun insafına terk edilmiş, Gavenlik Gfiçlerinin bu derece
çaresiz duruma düşürülmesine neden olunmuştur.

Şemdinli Emniyet Müdürlünce tutulan tutanaklardan da anlaşıldığı üzere 09
Kasım 2005 günü terk edilen Polis Noktasının görevlilerce 10 Kasım 2005 tarihinde
yandığı görüldüğü halde olay yerine gidilip görgü ve tespit yapılamadığı, bu işlemin
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ancak noktanın yandığı tarihten 3 gün sonra yapılabildiği, yeni bir polis noktasının da
ancak 17 Kasım tarihinde oluşturulduğu, bu arada polis noktasına yasa dışı bir levhanın
bir levhanın bu süre boyunca asılı kaldığı, incelenmiştir.

Polis Noktaları II ve İlçe girişlerinde devletin varlığının algılanmaya başlandığı,
mahallerdir. İl ve İlçelerin polis noktalan kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması
fonksiyonunun öncüleridir. Bu noktaların herhangi bir nedenle terk edilmesi,
boşaltılması, devlet gücünün mevzi kaybetmesi anlamına gelir. Bu noktalan bırakmak
sadece sembolik bir güç kaybı manası taşımaz. Güvenlik hizmeti boşluk kabul etmez.
İncelenen olayda da olduğu gibi terk edilen Polis noktasına yasa dışı bir levhanın
konulması bu boşluğun nasıl doldurulduğunun ibret verici bir örneğini teşkil
etmektedir.

Hangi düşünceyle olursa olsun, Devletin temel fonksiyonu çerçevesinde güvenlik
Hizmetlerinin sinir uçları olan Polis Noktalarının hiçbir tedbir alınmadan boşaltılması,
bu mahallin Terör Örgütü yanlılarının insiyatifine bırakılması bir güvenlik zaafiyeti
olarak görülmelidir.

c) Şemdinli Halk Eğitim Müdürlüğü Binası Önündeki Bayrak Direğinin Eğilmesi
10.11.200S günü saat 11:35 sıralarında 155 polis imdat hattını arayan bir şahsın

Şemdinli Halk Eğitim Müdürlüğü önündeki bayrak direğinde çekili olarak bulunması gereken
Türk Bayrağının yerinde olmadığını bildirmesi üzerine, güvenlik güçlerinin olay mahalline
gittikleri, söz konusu bayrak direğinin eğilmiş ve bayrağın da alınmış olduğunun tespit
edildiği, yapılan araştırmada İlçe Milli Eğitim Müdüründen 14.11.2005 tarihinde alınan
bilgiye göre; kendisinin 10.11.2005 günü saat 07:30'da Halk Eğitim merkezi binası önüne
geldiğinde bayrak direğinin eğilmiş, bayrak ipinin çözülmüş olduğunu, dolayısıyla bayrağın
sarkmış olduğunu gördüğünü, bu nedenle bayrağı alıp muhafaza etmek gayesiyle binanın
penceresinden astığını, eğik direği doğrultmak amacıyla söktürdüğünü söylemiş, konu
C.Savcıhğına intikal ettirilmiştir.

d) Şemdinli Lisesindeki Atatürk Büstünün Kaidesinden Sökülmesi
10.11.2005 günü saat 11:30 sıralarında 155 polis imdat hattını arayan bir şahsın

Şemdinli Lisesindeki Atatürk Büstünün Derecik yolu kavşağında bulunan ve gece yakılan
aracın içerisine atıldığını ihbar etmesi üzerine güvenlik güçlerinin öncelikle Şemdinli Lisesi
önüne gittikleri, burada bahçedeki büstün kaidesi kırılmak suretiyle yerinden sökülmüş
olduğu, okulun karşısında bulunan Derecik yolu üzerinde yakılmış olan aracın içine büstün
atılmış olduğunun görüldüğü, büstün alınarak emniyete getirildiği, olayın fail yada faillerinin
tespit edilemediği ve olayın C.Savcıhğına intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

e) Uzman Çavuşun Aracının Yakılması
Şemdinli 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev

yapan Metehan AŞCI'ya ait olan (ruhsatı Bilge EVCİ adına kayıtlı, kendi üzerine henüz
alınmamış) 34 BKZ 91 plakalı 1997 model Toyota Carlna aracın 08.11.2005 günü arıza
yapması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi çevre yolu üzerine bırakıldığı, ertesi gün saat
11:00'de de ismi Banş olarak bilinen tamirciye aracın anahtarlarının teslim edildiği, aracın
tam olarak ne zaman yakıldığının bilinmediği, ancak Şemdinli Lisesinden sökülen Atatürk
Büstünün yakılmış bir aracın içine konulduğunun 10.11.2005 günü saat ll:30'da ihbar
edilmesi üzerine aracın yakıldığının da anlaşıldığı, olayın C.Savcıhğına intikal ettirildiği
anlaşılmıştır.

f) Uzman Çavuşların Meskenlerine Girilmesi
Şemdinli Cumhuriyet Caddesi Yaman Apartmanı 4.katta oturan Uzman Çavuş Ulvi

KARAGOZ'ün evine kendisinin bulunmadığı, eşinin bulunduğu bir sırada 09.11.2005 günü
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bomba patlamasından sonraki olaylar sırasında kalabalığın apartmanın giriş kapısını kırarak
içeri girdikleri, kapıyı zorladıkları, kapının kırılmaması için evdekilerin kapıyı açtıkları,
içeriye üç kişinin girdiği, kamera olup olmadığını sordukları, kamera olmadığını gördükten
sonra ayrıldıkları, daireye ve içerdekilere herhangi bir zarar veya ziyan vermedikleri,

Aynı gün ve saatlerde aynı apartmanın 3. katında ikamet eden Uzman Çavuş Ümit
EVCrnin kapısının kırılmak suretiyle içeriye girildiği, 15.11.2005 tarihinde yapılan tespitte
oturma odasında bulunan iki adet çekyata zarar verildiği, televizyon sehpasının yıkıldığı,
televizyon ve uydu cihazının yerde olduğu, Atatürk resminin parçalanarak yere atıldığı, yatak
odasındaki komedinin çekmecelerinin karıştırıldığı, aynanın ve mücevher kutusunun kırılmış
olduğu, bilgisayara bağlı olan yazıcının kırılmış olduğu, kitaplığın dağıtıldığı ve kitapların
yerlerde olduğu, 50x70 ebadındaki Türk Bayrağının çeşitli yerlerinden kesilmiş olduğu, beyaz
eşyalara zarar verilmiş olduğunun tespit edildiği,

Mesken masuniyetini ihlal olaylarının C.Savcılığma bildirildiği anlaşılmıştır.

g) Tekel Binası yanında Yakılmış Türk Bayrağının Bulunması
13.11.2005 günü saat 13:30 civarında TEM Büro Amirliği ekibinin yaya olarak

yaptıkları kontroller sırasında TEKEL binası yanında bulunan çöp yığını yanında çeşitli
yerlerinden kısmen yanmış 80x60 ebadında Türk Bayrağım gördükleri ve muhafaza altına
aldıkları, olayın fail veya faillerinin tespit edilemediği, konunun C.Savcılığma intikal
ettirildiği anlaşılmıştır.

h) Tarım Müdürlüğü Önündeki Türk Bayrağının Çalınması
Şemdinli İlçe Tarım Müdürü Ekrem TAŞ'm 17.11.2005 günü saat 10:20 ci vanada

polis merkezine müracaat ederek, 10.11.2005 günü saat 08:00'de iş yerine gittiğinde
müdürlüğün giriş kapısı önünde bulunan direkteki Türk Bayrağının yerinde olmadığını
gördüğünü, ipin bayrak direğinde durduğunu, direkte herhangi bir hasarın olmadığını,
personele sorduğunda bayrağı alan şahıs veya şahıslan kimsenin görmediğini söylediklerini,
lojmanda ikamet eden bir görevlinin 09.11.2005 tarihinde gece saat 23:00 civarında bayrağı
gönderde gördüklerini söylediği, konunun C.Savcılığma intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

ı) Derman Eczanesinin Tahrip Edilmesi
Muhtemelen 09.11.2005 günü patlama sonrası meydana gelen olaylar şuasında

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Derman Eczanesinin kimliği belirsiz kişilerce
kapısının ve camlarının kırıldığı, durumun 17.11.2005 günü güvenlik güçlerinin devriye
hizmeti yaptıkları sırada bazı vatandaşlarca dile getirildiği, aslen Şemdinli'li olmayan eczane
sahibinin ailesi ile birlikte Şemdinli'yi terk ettiği, bu nedenle içeride başka kayıp veya
hasarının olup olmadığının anlaşılamadığı, eczanenin kınlan kapı ve pencerelerinin tahtalarla
kapatılmış olduğu, konunun C.Savcılığma intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

i) Askeri Birliklere Erzak Getiren Aracın Yakılması
15.11.2005 günü saat 22:30 sularında Şemdinli-Altınsu Köyü Dereboyu mevkiinde

park halinde bulunan ve 3 ncü Dağ Komando Tabur Komutanlığına erzak getiren 65 EV 870
plakalı aracın yakıldığı, olayın faili meçhul olduğu ve C.Savcılığma intikal ettirildiği
anlaşılmıştır.

j) Altinsu KöyfindeTurk Bayrağının İndirilmesi
11.11.2005 günü Şemdinli-Altınsu Köyü Atatürk İlköğretim Okulu önündeki göndere

çekilmiş olan Türk Bayrağının kimliği belirsiz kişilerce indirildiği, olayın faili meçhul olduğu
ve C. Savcılığına intikal ettirildiği anlaşılmıştır.
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Yukandaki olaylardaki ortak özelliklere bakıldığında Komisyonumuzca:
Şemdinli halkını provoke eden bölücü örgüt milislerinin, yandaşlarının ye

sempatizanlarının yönlendirdiği bu hedeflerin tesadüfen seçilmediği; özellikle Türk
Bayrağına ye Atatürk'e saldırmak suretiyle, gerek ilçede ye gerekse ülke genelinde
tansiyonu yükseltmeyi, mümkünse bu kıvılcımla pek çok yerde toplumsal çatışma
yaratmayı hedefledikleri, devamında güvenlik birimlerini tahrik etmek suretiyle
özellikle son dönemde insan haklan ve kişisel özgürlüklerin geliştirilmeye çalışıldığı ve
güvenlik güçlerimizin de bu konularda gerekli hassasiyeti göstermek için çaba harcadığı
bu güzel ortamı bozdurmak ve Türk Devletini bazı uluslar arası platformlarda sıkıntıya
sokmak eğiliminde oldukları, güvenlik birimleri mensuplarının yöre halkıyla iç içe
olması sonucunu da doğuran, lojman dışında kalan personelin ailelerini korkutmak
suretiyle bölgeden tamamen ayrılmalarını veya kendi lojmanları bölgesinde kalmalarını
amaçladıkları ve nihayet güvenlik birimlerine lojistik destek sağlayan özel kişi ve
kuruluşları korkutmak suretiyle kendi kurtarılmış bölgelerini oluşturacaklarına
inandıkları değerlendirilmektedir.

2. Şemdinli İlçesinde Toplumsal Olaylar Sırasında ve Sonrasında Alman
Tedbirler

1) Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN 09.11.2005 tarihinde yazılı
olarak Şemdinli Taktik Jn.Sınır Alay Komutanlığı ve Şemdinli 3 ncû Dağ Komando Tabur
Komutanlığından ve Hakkari Valiliğinden takviye kuvvet talebinde bulunmuştur.

2) Şemdinli Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığında Hakkari Valisi Erdoğan
GÜRBÜZ başkanlığında İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT, İl Emniyet Müdürü Yaşar
AĞDERE, Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN, İlçe Jandarma Komutanı
Erdem YILMAZ, Üçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN, Taktik Jandarma Sınır Alay
Komutanlığı temsilcisi Osman UÇAR ve MİT temsilcisinin katılımıyla 09.11.2005 tarihinde
saat 16:00'da KRİZ MERKEZİ oluşturulduğu,

a-) Kriz Merkezinin 09.11.2005 tarihindeki ilk toplantısında; Kriz Merkezi
kurulmasına; Emniyet Genel Müdürlüğünden kuvvet talep edilmesine; İl Jandarma
Komutanlığından (2) özel harekat timi talep edilmesine;Ü Emniyet Müdürlüğünden özel
harekat, önleyici hizmetler ve diğer birimlerden oluşacak bir kuvvetin Şemdinli'ye hareket
etmesine; Yarım kalan keşfin tamamlanması için gerekli şartların oluşturulmasına; 30 AK 933
plakalı aracın Hükümet Konağı önüne çekilmesine; Olayların büyümemesi için mahalli
politikacılarla ve muhtarlarla görüşülmesine; Yüksekova'dan olay yeri inceleme timinin
çağrılmasına;

b-) Kriz Merkezinin 10.11.2005 tarihindeki ikinci toplantısında; Olay yeri inceleme
timinin çalışması için emniyet tedbiri alınmasına; 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinin
yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasına; İlçede eğitim ve öğretime 1,5 gün ara
verilmesine; Mahalli politikacılarla toplantı yapılarak halkın sükunete davet edilmesine;
Cenazelerin demi sırasında, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırılan önlemek
amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılmasına; İlçedeki finnlann açık tutulması için tedbir
alınmasına;Takviye kuvvetlerinin iaşe ihtiyaçlarının 3.Dağ Komando Tabur Komutanlığınca
karşılanmasına;

c-)Kriz Merkezinin 11.11.2005 tarihindeki üçüncü toplantısında; Jandarma
birliklerinin polise takviye için İlçe merkezinde kullanılmasına; Hakkari ve Yüksekova'da
bulunan Jandarma Özel harekat taburlarının İlçe merkezine getirilmesine;İlçe merkezine
oluşması muhtemel saldırıları önlemek için hakim noktalara 3.Dağ Komando Tabur
Komutanlığı unsurlarının görevlendiriImesi;Mahalli politikacılarla ve muhtarlarla toplantı
yapılarak halkın sükunete davet edilmesine; Cenazelerin Şemdinli'ye gelişini kolaylaştırmak
için güzergahtaki İllerle temas kurulmasına; Halkı tahrik etmemek amacıyla, Jandarma ve
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Polis birliklerinin Hükümet Konağı civarında konuşlandırılmasına, cenaze töreninin uzaktan
izlenmesine; Cenazelerin Şemdinli'ye erken ulaşması için yolların açık tutulmasınajlçedeki
benzin istasyonuna saldın olacağı duyumu üzerine, (2) Jandarma Özel Harekat Timinin
burada görevlendirilmesine;Olaylann devam etmesi ihtimaline karşın tedbirlerin ertesi gün de
devem ettirilmesine;

şeklinde kararların alındığı,
3-) Şemdinli Kaymakamlığı tarafından hazırlanmış bir Kriz Merkezi Yönergesi

bulunmadığı,
4) Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, 12.11.2005 günü Şemdinli ilçesinden ayrılmış,

Valiliğin 14.11.2005 gün ve 1139 sayılı Valilik Özel Kalem Müdürlüğü yazısı ile Vali
Başkanlığında oluşturulan "İl Kriz Merkezi" çalışmalarının sona erdirildiğinin Şemdinli
Kaymakamlığına bildirildiği,

5) 14.11.2005 günü saat 17:00'de Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN,
Üçe Jandarma Komutam Erdem YILMAZ, İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'm
katılımıyla asayiş toplantısı yapıldığı ve 09.11.2005 tarihindeki olaylar sonrasında terk edilen
ve akabinde yakılan Şemdinli girişindeki polis kontrol noktasının 15.11.2005 günü saat 03:00
itibariyle yeniden oluşturulmasına karar verildiği, bu kararın Hakkari Valisi Erdoğan
GÜRBÜZ'e bildirildiği, Valinin bu kararın uygulanmasının 24 saat ertelenmesi talimatı
verdiği ve bu talimatın tutanakla tespit edildiği,

6) 16.11.2005 günü Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü makam odasında Şemdinli
Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN başkanlığında, il Garnizon Komutanlığı temsilcisi
Osman UÇAR, İl Jn. Komutanlığı temsilcisi Ramazan AKÇA, Ü Emniyet Müdürlüğü
temsilcisi Hüseyin ÇEVEN, İlçe Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ, İlçe Emniyet Müdürü
Tacettin ASLAN'dan oluşan KRİZ MASASININ oluşturulduğu,

7) Kriz Masasında 16.11.2005 tarihinde saat: 08:00'da yapılan toplantıda; İlçe'ye 150
kişilik Çevik Kuvvet takviyesi yapılmasının istenmesine;Polis Özel Harekete ait (4) timin, (2)
Zırhlı Panzer, (3) Zırhlı Şortland ile takviyesine;Sorgu yapabilecek bayan ve erkek memur
görevlendirilmesine;Olaylann büyüme ihtimaline karşı (1) Jandarma timinin
görevlendirilmesi;Okullarda öğrenciler tarafından işlenen disiplin suçlarının ilgili disiplin
mevzuatına uygun olarak takibine;

8) Kriz Masasında 16.11.2005 tarihinde saat: ll:00'de yapılan toplanöda;Polis
noktasının tesis edilmesine, bu amaçla İlçenin eşrafi ile toplantı yapılmasına;Polis noktası İlçe
Emniyet Müdürlüğünden (1) zırhlı araç, (1) Minibüs ve (20) personel, Üçe Jandarma
Komutanlığından (1) Şortland ve (35) personel görevlendirilmesine;Polis kontrol noktasının
tesisi sonrasında çıkabilecek muhtemel olaylara karşı tedbir amaçlı (20) kişilik polis özel
harekat personeli, (30) kişilik Jandarma Özel harekat timi ve (60) kişilik Üçe Jandarma
personeli tefrikine; bunlarla önlemeyecek bir olay vukuunda 3.Dağ Komando Tabur
Komutanlığı unsurlarının Valinin emriyle devreye sokulmasına;Devlet Hastanesinin
personelinin görev başmda olmasına ve takviye ambulans istenmesine;

9) Kriz Masasında 16.11.2005 tarihinde saat: 20:00'de yapılan toplantıdaki3)
Emniyet personelinin istirahate çekilmesine;Polis noktasındaki gece görevli sayısının belirli
ölçüde azaltılmasına; 17.11.2005 tarihi sabah saat 06:00'dan itibaren (10) polis memuru, (5)
önleyici hizmetlerden polis memuru ve Üçe Jandarma Komutanlığı personelinin birlikte görev
yapmasına;Dcinci bir emre kadar, Polis noktasındaki Jandarmanın sayısının muhafaza
edilmesine;

10) Kriz Masasında 17.11.2005 tarihinde saat: 17:00*de yapılan toplanüda;Polis
kontrol noktasında 17.11.2005 günü saat 19:00 itibariyle (14) polis memuru ve (1) jandarma
timinin (15 kişilik) görev yapması, 18.11.2005 günü saat 06:00 itibariyle Başkomiser Ömer
Oktay Gümüş ve (15) polis memurunun ve (2) jandarma timinin (30 kişi) göreve devam
etmesi,

Kararlarının alındığı,
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11) Hafta sonlan da dahil her gün düzenli asayiş toplantısı yapıldığı,
12-) İlçe Emniyet Müdürlüğü İş ve İşlemlerini 2004 yılı Haziran ayında teftiş eden

Mülkiye Müfettişinin hazırladığı Teftiş Raporunda da belirttiği gibi "JGY:117-1 Sayılı
Emniyet ve Asayiş Planlan Hazırlama ve Uygulama Yönergesi ikinci bölüm 2. Kısım 5.
Maddesine göre yapılan bütün Emniyet ve Asayiş Planlarının uygun zaman ve şartlarda
provasının yapılması gerekirken bunun yapılmadığı,

13-) 09.11.2005 ile 17.11.2005 tarihi arasındaki (9) günden sadece 15.11.2005 günü
Şemdinli merkezindeki iş yerlerinin açık olduğu, diğer (8) gün ise kapalı olduğunun tespit
edildiği ve tutanağa bağlandığı,

14-) Şemdinli Kaymakamlığının 14.11.2005 gün ve 1259 sayılı yazı ile Valilik
Makamından(Bayındırhk ve İskan Müdürlüğünden) 09.11.2005 günü meydana gelen
bombalama olayı ve akabinde yaşanan olaylar neticesinde ilçede oluşan hasarların tespit
edilmesi amacı ile teknik eleman heyetinin görevlendirilmesinin istendiği, Hakkari
Valiliğince 15.11.2005 tarihli onay ile bir inşaat mühendisi, bir peyzaj mimarı ve iki inşaat
teknikerinin görevlendirildiği, hasar tespiti yapılması konusunda Şemdinli C.Savcılığının
mütalaasının da alındığı,

15-) Şemdinli Kaymakamlığınca 14.11.2005 tarihinde;
09.11.2005 tarihinde ve devamında yaşanan olaylar nedeniyle kamu kurum ve

kuruluşlarının hizmetlerinin aksadığı, bu nedenle vatandaş şikayetlerinin olduğu dikkate
alınarak kamu kurum ve kuruluşlarını uyarıcı bir yazı yazıldığı,

16-) Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10.11.2005 günü saat 14:00'de Hakkari
Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN, Şemdinli
Belediye Başkam Hurşit TEKİN, Hakkari Belediye Başkam Metin TEKÇE, Yüksekova
Belediye Başkam Salih YILDIZ, Esendere Belediye Başkanı Hurşit ALTEKİN, İl Genel
Meclisi Başkam Ferhenk YAZGAN ve sivil toplum kuruluştan temsilcilerinin katıldığı bir
toplantı yapıldığı, yapılan bu toplantıda;

Yaşanan olaylann son derece üzücü olduğu,Bu tür olaylar karşısında tüm Devlet
görevlilerinin ve halkın soğukkanlı olmaları gerektiği,Tüm katılımcıların halkı sükunete davet
etmesi gerektiği,Olaylann fail veya faillerinin ortaya çıkarılması için adli mercilere tüm
kolaylıkların sağlanması gerektiği, Olası olaylara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasının
yaralı olacağı,

Yönünde telkinlerde bulunulduğu,
17-) Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde 11.11.2005 günü saat 12:00'de Hakkari

Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Şemdinli
Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN, Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit TEKİN, Hakkari
Belediye Başkam Metin TEKÇE, Yüksekova Belediye Başkanı Salih YİLDİZ, Esendere
Belediye Başkam Hurşit ALTEKİN, köy ve mahalle muhtarlan, sivil toplum kuruluşlan
temsilcileri ve halkın doğal önderlerinden oluşan yaklaşık (S0) kişinin katıldığı bir toplantı
yapıldığı, yapılan bu toplantıda;

Son dönemde ilçede yaşanan olaylann son derece vahim ve üzücü olduğu.Can ve mal
kayıplarına karşı gerekli tam tedbirlerin alınması gerektiği,Tüm kaülımcılann halkı sükunete
davet etmesi gerektiği,Cenazelerin karşılanması ve defnedilmesi sırasında oluşabilecek
taşkınlık ve toplumsal hareketlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması.Olaylann fail veya
faillerinin ortaya çıkanlması için adli mercilere tüm kolaylıkların sağlanması gerektiği, Olası
olaylara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasının yaralı olacağı,

Yönünde telkinlerde bulunulduğu,
18-) Şemdinli Kaymakamlık Makam Odasında 14.11.2005 günü saat ll:00'de

Kaymakam Mustafa Cihad FESLİHAN başkanlığında ilçedeki daire amirlerinin katılımıyla
bir toplantı yapıldığı, bu toplantıda;

Resmi kurumların tahrip olan araç ve gereçlerini bir an önce onarmaları ve işlevsel
hale getinneleri,Eğitimin sağlıklı olarak yürütülmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
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gerekli gayreti göstermesi gerektiği,Yardınıa muhtaç olan vatandaşlara gıda, ilaç ve maddi
yardım yapılması için her türlü imkanın kullanılacağı, Emniyet Müdürlüğünce güvenlik
güçlerine verilecek talimatla vatandaşlarla ilişkilerinde daha duyarlı olmaları ve insan
haklarına saygılı davranılması gerektiği, TEDAŞ ve TELEKOM'un hizmetlerini iyileştirmek
için daha duyarlı olması gerektiği, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların
sorunlarını gidermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği,

Yönünde telkinlerde bulunulduğu ve konuşmalar yapıldığı,
19-) Şemdinli Öğretmenevinde 14.11.2005 günü saat 14:30'da Şemdinli Kaymakamı

Mustafa Cihad FESLİHAN, Şemdinli Belediye Başkam, Üçe Emniyet Müdürü, köy ve
mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe idare şube başkanları, resmi
kurum amirleri ve halkın doğal önderlerinden oluşan yaklaşık (70) kişinin katıldığı bir huzur
toplantısı yapıldığı, yapılan bu toplantıda;

Son günlerde ilçede yaşanan olayların son derece vahim ve üzücü olduğu, tüm
bunların önüne sağduyulu ve soğukkanlı bir şekilde geçilmesinin gerektiği,Can ve mal
kayıplarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasının sağlanmasa gerektiği, Tüm katılımcıların
halkı sükunete davet etmesi ve olayların önüne geçilerek daha vahim durumların ortaya
çıkmasının engellenmesi gerektiğ^Adli mercilerin görevlerini, yapabilmeleri için gerekli tüm
yardımların yapılmasının sağlanması gerektiği,Olayda zarar gören vatandaşlarımızın
ziyanlarının tazmini çalışmalarına hız verileceği.Olası olaylara karşı resmi-sivil gerekli tüm
tedbirlerin alınmasının yararlı olacağının gerekliliği,

Yönünde telkinlerde bulunulduğu ve konuşmalar yapıldığı,
20-) Olaylar sonrasında Şemdinli Emniyet Müdürlüğünde,
09.12.2005 tarihindeki olaylara kadar Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda

(1) Emniyet Müdürü, (2) Başkomiser (1 Askerde ), (53) Polis Memuru, (2) Çarşı ve Mahalle
Bekçisi, (2) işçi olmak üzere toplam (60) personel ile, Ankara'dan gelen (7) kişilik Özel
Harekat Timinin görev yaptığı,

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen takviye kuvvet olarak; 09.11.2005
günü saat:20.00 da İlçeye (1) Emniyet Müdür Yardımcısı, (1) Emniyet Amiri, (44) Polis
Memuru olmak üzere toplam (46) kişi görevlendirildiği, bu grubun 12.11.2005 günü (1)
Emniyet Müdür Yardımcısı, (1) Emniyet Amiri, (26) Polis Memuru olmak üzere toplam (28)
personel olarak, 14.11.2005 günü (1) Emniyet Müdür Yardımcısı, (1) Komiser Yardımcısı,
(21) Polis Memuru olmak üzere toplam (23) personeli olarak, 18.11.2005 günü (10) personel,
03.12.2005 günü (9) personel, 10.12.2005 günü (6) personel olarak göreve devam ettiği,
20.12.2005 tarihi itibariyle (6) personelin Şemdinli'de takviye kuvvet olarak görevine devam
ettiği,

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünden gönderilen takviye kuvvet olarak;
09.11.2005 günü saat: 20.00 da (7) kişilik Özel Harekat Timinin Şemdinli'ye intikal ettiği,
10.11.2005 günü (3) kişilik Olay Yeri İnceleme Ekibinin ilçeye gelerek göreve başladığı,
11.11.2005 günü gelen kuvvetlerin Şemdinli'den ayrıldığı,

Van Emniyet Müdürlüğünden gönderilen takviye kuvvet olarak; 10.11.2005 günü (1)
, Başkomiser, (39) Polis Memuru olmak üzere toplam (40) personelin Şemdinli'de göreve

başladığı, 15.11.2005 günü (1) Komiser Yardımcısı, (30) Polis Memuru olarak göreve devam
ettiği, 23.11.2005 günü saat: 14.00 da takviye kuvvet görevini tamamlayarak Şemdinli'den
ayrıldıkları,

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce gönderilen Özel Harekat takviye kuvveti
olarak; 10.11.2005 günü (1) Başkomiser, (2) Komiser, (21) Polis Memuru olmak üzere toplam
(24)personel olarak takviye kuvvetin görevine başladığı, 18.11.2005 günü gruptan bir kısım
personelin geri döndüğü, ancak İlçeye gelip, giden heyetler nedeni ile ilerleyen günlerde 1-2
günlük görevli olarak gelip dönen personel olduğu, 06.11.2005 günü (10) kişilik bir grubun
ilçeye geldiği, 20.12.2005 tarihi itibariyle ilçedeki görevlerine devam ettikleri,
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığınca gönderilen takviye
kuvvet olarak; 09 Kasım 2005 öncesinde (7) kişilik bir tim bulunmakla birlikte, 11.11.2005
gününden itibaren (1) Başkomiser, (28) Polis Memuru olmak üzere toplam (29) görevlinin
takviye kuvvet görevine devam ettiği, 25.11.2005 günüden itibaren (1) Komiser (9) Polis
Memuru olmak üzere toplam (10) kişilik timin takviye kuvvet görevine devam ettiği,
15.12.2005 günü (10) kişilik takviye kuvvet personelinin geçici görevlerinin sonlandınlarak
İlçeden ayrıldıkları,

Ankara'dan gönderilen Çevik Kuvvet takviyesi olarak; 24.11.2005 günü toplam (50)
kişilik personelin Şemdinli'ye intikal ettiği, aynı gün saat: 14.00 da (30) kişilik kısmının
Yüksekova İlçesine döndüğü, Şemdinli'de (2) Komiser Yardımcısı, (18) polis Memuru
olmak üzere görevlerine devam ettikleri, 15.12.2005 günü saat: 15.10 sıralarında geçici
görevlerinin sonlandınlarak ilçeden ayrıldıkları,

Değişik tarihlerde Şemdinli'ye gelmiş olan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden (1)
Emniyet Müdür Yardımcısı, (2) Emniyet Amiri, (1) Başkomiser, (53) Polis Memuru ile Van
İl Emniyet Müdürlüğünden (1) Başkomiser, (41) Polis Memurunun 10.11.2005 günü
saat: 15.20 de İlçeden ayrıldıkları, Batman İl Emniyet Müdürlüğünden gelen (24) kişilik
personelinde, 11.12.2005 günü saat:08.30 da İlçeden ayrıldıkları,

09.11.2005 günü İlçede meydana gelen olaylar sonrasında ilçeye gelen heyetler
nedeni ile Hakkari Ü Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan bazı güvenlik
personelinin aynca günlük görevli olarak gelip döndükleri,

Şemdinli'de geçici görevli olarak görevlendirilen personel olarak; 4. Sınıf Emniyet
Müdürü Kemal Aytekin AKSELİ'nin 07.12.2005 günü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçici
görevli olarak göreve Başladığı, 09.12.2005 günü ilçeden ayrıldığı,

Başkomiser Erden SAKARYA'nın 19.11.2005 günü geçici görevli olarak ilçe
Emniyet Müdürlüğünde görevine başladığı, 20.12.2005 tarihi itibariyle halen geçici görevli
olarak İlçede bulunduğu,.

Başkomiser Turgay VAROL'un 10.12.2005 günü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçici
görevli olarak görevine başladığı,, 20.12.2005 tarihi itibariyle halen geçici görevli olarak
İlçede bulunduğu,

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü kadrosunda görev
yapmakta olan Polis Memuru Mürsel TAŞ'ın 03.12.2005 günü geçici görevli olarak İlçe
Emniyet Müdürlüğünde görevine başladığı, 12.12.2005 günü geçici görevine son verilerek
İlçeden ayrıldığı,

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince ifade edilmiştir.

3. Şemdinli Eski Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan'ın Olaylara İlişkin Genel
Değerlendirmesi

Şemdinli Eski Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN'ın olavlan araştıran Mülkiye
Müfettişine sunduğu raporunda:

"Şemdinli ilçesinin, coğrafî ve toplumsal özellikleri; İran ve Irak ile sınır oluşu, yöre
insanının bu ülkelerde yaşayanlarla akrabalık ilişkilerinin bulunması, nüfusun hane başına
fazla oluşu, aşiret yapılanmalarının olması, işsizlik, gelir seviyesindeki düşüklük, eğitim,
sağlık ve altyapı yetersizliklerinin görülmesi, kırsal alanda dağınık bir yerleşimin olması,
1980'li yılların başlarından itibaren terör olaylarının yaşanması şeklinde özetlenebilir. İlçenin
sınır ülkelerinden etkilenme ve sınırların doğal sınırlar olması nedeniyle, terör ve kaçakçılık
olayları ilçe geneline yansımaktadır. Özellikle terör olaylarının yıllardır sürmesi ve kamu
hizmetlerinin istenilen oranda sağlanamaması insanlarda huzursuzluk ve güvensizliğe neden
olmaktadır.

İlçede, 2005 yılı içerisinde son beş aydır jandarma sorumluluk bölgesinde 5 (beş),
emniyet sorumluluk bölgesinde 6 (altı) olmak üzere toplam 11 (onbir) patlama olayı meydana
gelmiş, bu konuda kolluk kuvvetlerinden olayların önlenmesi yönünde gerekli çalışmaların
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yapılması istenmiştir. Meydana gelen bu olaylardan 01.11.2005 tarihinde saat 23:00 sularında
ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası önündeki
meydanda 65.AU.223 plaka numaralı araç içerisine konulan bombanın patlaması hem
yaralanmalara hem de maddi hasarlara neden olmuştur. Bu patlama sonrasında 6 asker, 4
polis memuru ve 16 vatandaşımız çeşitli şekillerde yaralanmışlardır. Bu patlamanın ardından
yapılan tespitlere göre 17 işyerinde ağır hasar, 55 işyerinde az hasar, 98 adet konutta az hasar
ve 23 resmi kurumda az hasar meydana gelmiştir. Olay sonrasında İl Valisi ve beraberindeki
heyet ilçeye gelerek ilçenin ileri gelenleriyle görüşmüş ve hasar tespit çalışmalarına hemen
başlanarak, oluşan zararların bir an önce karşılanması ve ilçedeki olumsuz görüntünün
ortadan kaldırılabilmesi amacıyla Başbakanlıktan 200.000,00.-YTL. ödenek talep edilip
ayrıca 5233 sayılı kanun gereği, Valilik zarar tespit komisyonunun hızla çalışmalara
başlaması planlanmıştır. Olay günü sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ve
ödemelerde bulunmak üzere Kaymakamlık bünyesinde bir komisyon oluşturulmuştur.
Başbakanlıktan gelen ödeneğin 07.11.2005 tarihinde Kaymakamlığa gelmesiyle ödemelere
başlanmış, gelen ödenek 19.11.2005 tarihi itibarıyla hemen hemen bitirilmiştir. Olay günü
sonrası mal zararlarının tespiti yönünde Sulh Hukuk Mahkemesinden istenen bilirkişiler aynı
gün içerisinde ilgili mahkemeye bildirilmiştir.

01.11.2005 günkü olayın etkisi devam ederken 09.11.2005 günü ilçe merkezinde
başka bir patlama olmuştur. Saat 12:00 sularında Cumhuriyet Caddesinde bulunan Özipek
Pasajında meydana gelen patlamada Mehmet Zahir KORKMAZ isimli şahıs hayatım
kaybetmiş, Metin KORKMAZ isimli şahıs ise yaralanmıştır. Patlama sonrası olay yerine
intikal eden Üçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 30.AK.933 plaka numaralı beyaz renk
Renault marka aracın etrafında yaklaşık 20 kişilik bir grubun aracı tahrip ederek içinde
bulunan Veysel ATEŞ adlı kişiyi içerden çıkarmaya çalışmaları üzerine, emniyet güçlerince
grubun arasından şahıs alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş ve aynı gün göz altına
alınmıştır. Bu arada aracın etrafındaki grubun sayısı giderek artmıştır. 01.11.2005 günkü olay
sonrası Başbakanlıktan gelen ödeneğin dağıtımı konusunda ilgili komisyon üyeleri ile toplantı
yapan İlçe Kaymakamı, patlamanın duyulması üzerine olayı takip etmek üzere İlçe Emniyet
Müdürlüğüne intikal etmiş ve olay yerindeki İlçe Emniyet Müdürü'nün, jandarma kuvveti
talebi üzerine olay yerine jandarma takviye kuvveti intikali istenmiştir. Olaya ilişkin ilk bilgi
İl Valisine bildirilmiş ve sonrasında İlçe Emniyet Müdürü'nün, Öce Kaymakamım oluşan
kalabalığı sakinleştirmesi için olay yerine çağırmasıyla İlçe Kaymakamı kalabalığın
toplandığı yere intikal etmiştir. Aracın etrafında bulunan ve bağıran kalabalığı sakinleştirmek
üzere İlçe Emniyet Müdürü ve birkaç emniyet görevlisi ile vatandaşın aracın üzerinde
görülmesi üzerine, İlçe Kaymakamı aracın üzerine çıkmış ve megafon istemiştir. Megafon
bulunamayınca, İlçe Kaymakamı kalabalığı sakinleştirmek için konuşmaya başlamış ve bu
esnada patlamanın olduğu yerden sürüklenerek bir şahsın çıkarılmasıyla kalabalık galeyana
gelmiştir. Kalabalığın taşkınlaşması sonucu orada bulunan polis memurlarına saldırılmış ve
polis memurları linç edilmeye çalışılmıştır. Bu durumun fark edilmesiyle İlçe Kaymakamı
oradan uzaklaştırılmış ve Üçe Emniyet Müdürlüğüne geçmiştir. Kalabalığın saldırısına maruz
kalan emniyet güçleri olay bölgesinden uzaklaşıp; Hükümet Konağı, Üçe Emniyet Müdürlüğü
hizmet binası çevresinin güvenliğini sağlamaya çalışmışlardır. Hükümet Konağı karşısındaki
yol ve askeri lojman bölgeleri ile Üçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası civarında
jandarma kuvvetleri konuşlanmış, Kaymakam lojmanı ve askeri lojman bölgesi de askeri
birliklerce koruma altında tutulmuştur. Sonrasında kalabalığın sloganlar atarak Hükümet
Konağı ve çevresine yaklaşmalan ve taşlamalanyla, emniyet güçleri havaya ateş açarak
karşılık vermiş ve kalabalık geri püskürtülmüştür. Bu saldın ve taşlamalar sonucu Hükümet
Konağı önünde asılı bulunan Türk Bayrağı, bayrağın ipinin kopması sonucu yere düşmüş ve
bayrak yerden alınarak Üçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Aynca kalabalığın saldınsı
sonucu Hükümet Konağı, Üçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlan ile Hükümet Konağı
önündeki polis kontrol noktası ve çevresindeki araçlarda maddi hasarlar oluşmuştur.Geri
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püskürtülen kalabalık grup ilçe merkezine yönelmiş ve içlerinden sayıca fazla olan bir grup da
ilçe girişindeki polis kontrol noktasına saldırmaya başlamışlardır ve bu konuda polis kontrol
noktasındaki görevliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermiştir. Saldırıyı geri püskürtmek
amacıyla polis kontrol noktasından havaya ateş açılarak topluluk dağıtılmaya çalışılmıştır.
Aynı gün saat 15:30 sularında İl Valisi ve beraberindeki heyetin helikopterle Taktik Jandarma
Sınır Alay Komutanlığına gelmesiyle Vali başkanlığında kriz merkezi kurulmuş ve durum
değerlendirmesi yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerinin takviye edilmesine,
toplumun ileri gelenleriyle görüşülmesine, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısının 3O.AK.933
plakalı aracın incelemesini yapabilmesi için gerekli şartların oluşturulmasına karar verilmiştir.
Akabinde saat 16:00 sularında Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı söz konusu aracın
incelemesini yapmaya başlamıştır. İncelemeyi izleyen kalabalığın arasından silah seslerinin
gelmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi yarım kalmıştır. Ateş açılması sonucu
kalabalığın arasında bulunan Ali YILMAZ isimli şahıs ağır şekilde yaralanmış ve dört kişi de
çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiş Ali
YILMAZ hayatım kaybetmiştir. İnceleme yerine yakın yerde toplanan kalabalık tekrar polis
kontrol noktasına yönelmiş ve saldırılarda bulunmuş ve bu esnada topluluğun dağıtılması
amacıyla polis kontrol noktasından havaya ateş açılmıştır. Kriz merkezince yapılan
değerlendirme sonucu Şemdinli 3. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığına bağlı birlikler
yaklaşık 45 dakika içerisinde kalabalığı yararak polis kontrol noktasına intikal etmiş ve
burada bulunan 4 polis memuru, mühimmat ve evrakları ile alındıktan sonra polis kontrol
noktası boşaltılmıştır. Yaralıların ifadelerinde 42.D.1935 plaka numaralı, beyaz renkli Doğan
SLX marka araçtan ateş açıldığı belirtildikten sonra olayla ilgili olarak Şemdinli 3.Dağ ve
Komando Taburunda görevli Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ tespit edilmiştir. Gerekli tedbirler
alındıktan sonra Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısının söz konusu araç üzerinde yarım kalan
incelemesine güvenlik tedbirleri alınarak saat 21:00 sularında tekrar başlanmış ve yaklaşık bir
saat süren inceleme neticesinde Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla araç Hükümet Konağı
önüne çekilmiştir. Sonrasında ise Cumhuriyet Başsavcısı, bombalama olayı sonucu ölen ve
cesedi Şemdinli Devlet Hastanesi morgunda bulunan Mehmet Zahir KORKMAZ isimli şahsın
ölü muayenesini yapmıştır. 10.11.2005 günü sabah erken saatlerde Şemdinli Cumhuriyet
Başsavcısı olay yerindeki incelemesini tamamlamış ve sonrasında bombalama olayı sonucu
hayatını kaybeden Mehmet Zahir KORKMAZ isimli şahsın cenazesi Şemdinli'den, ateş
açılması sonucu ağır yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilip yaşamım yitiren
Ali YILMAZ isimli şahsın cenazesi ise Yüksekova'dan adli tıp incelemesi için 10.11.2005
günü Diyarbakır iline gönderilmiştir.

10.11.2005 Günü 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni gerekli güvenlik tedbirleri alınarak
program gereği Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde yapılmış ve kriz merkezi karan
doğrultusunda eğitim-öğretime 1,5 gün ara verilmiştir. Aynı gün ilçe merkezinde yoğun
katılımlı toplanmalar devam etmiş ve ilçe esnafları işyerlerini kapalı tutmuştur. Yaşanan
olaylar ile ilgili olarak toplumun ileri gelenleri ile görüşmeler yapılmış, toplumun sağduyulu
ve soğuk kanlı olması, provokasyonlara gelinmemesi istenmiştir. Sonraki gün cenazelerin
Diyarbakır ilinden gelişinin kolaylaştırılması kriz merkezince kararlaştırılmıştır. Cenazelerin
geliş günü emniyet ve jandarma kuvvetlerinin Hükümet Konağı ve İlçe Jandarma
Komutanlığı hizmet binası çevresinde konuşlanması ve kriz merkezinin aldığı karar gereği
cenazelerin deminin uzaktan takip uygulaması yapılmıştır. İlçe merkezinde toplanan
kalabalığm cenazelerin demi sırasmda provokasyona gelmemeleri amacıyla toplumun ileri
gelenleri ile tekrar görüşülmüş ve ilçeye çevre il ve ilçelerden gelecekler için yol
güzergâhında kontrol noktalan oluşturulmuştur. Muhtemel silahlı saldın olmasına karşın
askeri birlikler konuşlandırılmıştır. 11.11.2005 günü akşam saatlerinde cenazelerin demi
büyük bir kalabalık topluluğun katılımıyla sonuçlanmış, cenazelerin deminden sonra topluluk
gece geç saatlere doğru dağılmıştır.
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12.11.2005 tarihinde, 09.11.2005 günü meydana gelen patlamaya ilişkin Veysel ATEŞ
adlı şahıs tutuklanmış, şüpheli görülen LKd.Bçvş. Ali KAYA ve J.Bçvş.Özcan İLDENİZ
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve aynı gün 09.11.2005 günü akşam saatlerinde
ateş açma olayına ilişkin olarak Uzman Çavuş Tanju ÇAVUŞ tutuklanmıştır.

Cenazelerin deminden sonraki günlerde de ilçe merkezinde yer yer toplanmalar devam
etmiş, durum kriz merkezince değerlendirilerek güvenlik güçlerince uzaktan takip uygulaması
yapılmıştır. 14.11.2005 günü İl Valisi başkanlığındaki kriz merkezi kaldırılmış ve Hakkari ve
Yüksekova'da meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle Şemdinli'de bulunan takviye
kuvvetler oralara kaydırılmıştır. 14.11.2005 günü ve sonrasında Şemdinli Lisesi öğrencileri
lise önünde toplanmış ve büyük bir kısmı okula gitmemiş, bu duruma milli eğitim disiplin
hükümleri çerçevesinde uygulama yapılmıştır. İl Valisi başkanlığındaki 14.11.2005 günü kriz
merkezinin kaldırılmasından sonra Üçe Kaymakamı başkanlığında yapılan asayiş
toplantısında ilçe girişinde polis kontrol noktasının kurulmasına karar verilmiş ancak Hakkari
ve Yüksekova'da çıkan toplumsal olaylar nedeniyle takviye kuvvetlerin oralara
kaydınlmasıyla polis kontrol noktasının kurulması ertelenmiştir. Ayrıca yine 14.11.2005 günü
ilçe kaymakamı hem daire amirleriyle görevlerin aksamaması yönünde, hem de toplumun ileri
gelenleri ve vatandaşlarla provokasyonlara gelinmemesi yönünde toplantı yapmıştır.
16.11.2005 günü Kaymakam başkanlığında kurulan kriz merkezi kararlan doğrultusunda
polis kontrol noktası kurulmuştur. Bu arada ilçe esnafı hafta sonuna kadar işyerlerini kapalı
tutmuştur. 14.11.2005 tarihinde, 09.11.2005 ve sonrası yaşanan olaylarda zarar gören yerler
için Bayındırlık İl Müdürlüğünden hasar tespit ekipleri istenmiş, tespit çalışmalarının
yapılabilmesi için Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığından tespit yapılabilecek yerler
konusunda istenen izin akabinde hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

09.11.2005 tarihi ve sonrası günlerde meydana gelen olaylara ilişkin İlçe Emniyet
Müdürlüğünce, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Öz İpek Pasajında gerçekleşen
bombalama olayı; Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına toplu bir grup
tararından saldınlması ve Hükümet Konağı önünde çekili bulunan Türk Bayrağının
indirilmesi ve park halindeki araçlarda ızrar, 09.11.2005 tarihi akşam saatlerinde gerçekleşen
ateşli silahla adam öldürme ve birden fazla kişiyi yaralama, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
önündeki bayrak direğinin eğilip Türk Bayrağınm alınması Şemdinli Lisesi önündeki Atatürk
büstünün alınıp kaidesine zarar verilmesi, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasının
yakılması, ilçe merkezi çevre yolu üzerinde Uzman Çavuş Metehan AŞÇI 'ya ait 34 BKZ 91
plakalı aracın yakılması, eşi Uzman Çavuş olan Sevilay KARAGÖZ 'ün Yeni Mahalle
Cumhuriyet Caddesi Yaman Apartmanındaki konutuna girilmesiyle mesken masuniyetinin
ihlali, yine aynı apartmanda ikamet eden ye eşi Uzman Çavuş olan Bilgen EVCİ'nin konutuna
girilmesiyle mesken masuniyetinin ihlali, Moda Mahallesinde Moda Caddesi üzerinde yanmış
şekilde Türk BayrağVnın bulunması, İlçe Tanm Müdürlüğü önünde asılı bulunan Türk
BayrağVnın çalınması, ilçe girişindeki polis kontrol noktasında bulunan hayvanlara kötü
muamele ve Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Derman Eczanesinde ızrar
olaylarına ilişkin tahkikat dosyalan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir.

İlçe Jandarma Komutanlığınca da Altınsu Köyü Atatürk İlköğretim Okulu önündeki
Türk BayrağVmn çalınması ve Altınsu Köyü Dereboyu mevkiinde 3.Dağ ve Komando Tabur
Komutanlığına erzak getiren Mitsubishi marka kapalı kamyonetin yakılması olaylan da
Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tahkikatlara başlanmıştır. 09.11.2005
tarihi ve sonrası günlerde meydana gelen olaylara ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe
Jandarma Komutanlığının çalışmalan devam etmektedir.

Şemdinli ilçesinde, son aylarda meydana gelen patlamaların sonucu ilçe genelinde
güven bunalımı ve moralsizlik gözlemlenmiştir. Kolluk kuvvetlerinin personel ve donanım
yetersizlikleri, yeterince uzman ekiplerle çalışılamaması söz konusu olup, 09.11.2005
tarihinde meydana gelen olayların hızlı gelişmesi ve çapının büyük olmasından dolayı ilçe
genelinde güvenlik sorunu doğmuştur. Kolluk kuvvetlerinin personel sayı ve kalitesinin
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yükseltilmesi, donanım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi üçe güvenliğinin daha iyi oranda
sağlanabilmesine katkı sağlayacaktır.

Özellikle eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerindeki gelişmeler görüldükçe ve yöre
insanının ekonomik, sosyal ihtiyaçlarının da karşılanabilmesiyle ilçede yıllardır yaşanan
olumsuzluklar aşılabilecektir."

Değerlendirmesinin yapıldığı incelenmiştir.

IH- YÜKSEKOVA MERKEZDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

1.15 Kasım Olayları
a) Güvenlik Görevlilerince Tutulan Tutanak
İlce Emniyet Müdürü ile İlce Jandarma Komutanı da dahil olmak üzere Toplam (183)

Emniyet ve Jandarma personeli tarafından yaşanan olaylara ilişkin 15.11.2005 günü saat:
18.20'de düzenlenen tutanakta aynen:

"15.11.2005 günü DEHAP ilçe örgütü tarafından Şemdinli İlçesinde meydana gelen
olayları Protesto etmek amacı ile basın açıklaması yapılacağı yapılacak olan basın
açıklamasının yasadışı BTÖ PKKKONGRA/GEL ve Abdullah ÖCALAN lehine yasadışı
gösteri haline getirileceği yönünde önceden alınan istihbarı bilgiler neticesinde, Van İl
Emniyet Müdürlüğünden ve Ankara Özel Hareket Daire başkanlığından yeteri kadar kuvvet
takviye edilerek, Bizim için önem arz eden ve Kritik konumda bulunan ilçe Hükümet Konağı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli egemenlik caddesi üzerinde bulunan Kamu binalarının
koruna bilmesi için gerekli önlemler alınmış olup;

15.11.2005 günü saat 12.30 sıralarında idaremiz Şemdinli yolu Alp iş merkezinde
bulunan, DEHAP ilçe örgütü önünde yaklaşık 800- 1000 kişilik kalabalık grup Parti önünde
toplanarak Şemdinli ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Basın açıklaması yapmak
için 800-1000 kişilik grup Cengiz topel caddesi üzerinde Oslo Otel istikametine doğru grup
yaya olarak sözde Demokratif Konfederalizm bayrağı, örgütün kullanmış olduğu kırmızı
zemin üzerine san yeşil renkler yıldız arması bulunan bayraklar ve flamalar ile Abdullah
ÖCALAN'ın posterini açarak yasadışı BTÖ PKK-KONGRA/GEL ve Abdullah ÖCALAN
lehine slogan atarak ilerlemeye başlamışlardır. Saat: 13.00 sıralarında kalabalık grup Cengiz
Topel Caddesi üzerinde bulunan Oslo Oteli önüne intikal etmiştir. Burada yine yasadışı PKK-
KONGRAL/GEL terör örgütü ve Abdullah ÖCALAN lehine slogan atmaya devam
etmişlerdir.Daha sonra DEHAP ilçe teşkilatı Gençlik kollan başkam olan Şerafettin SIRMA
isimli şahıs tarafından ellerinde bulunan metini Kürtçe konuşmaya başlamış, sık sık kalabalık
grup tarafından sözü kesilerek "Katil Devlet, Şerefsiz Devlet" şeklinde sloganlar atılmıştır.
Saat: 13.30 sıralarında Basın açıklaması son bularak basın açıklamasına katılan grup tekrar
geldiği güzergahtan yani Cengiz Topel caddesi üzerinden geri dönüş yapmaya başlamışlardır.

Bu esnada Kalabalık gruptan yaklaşık olarak 500-600 kişilik grup dağılmayarak, geri
dönüp İlçe Hükümet konağı,İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, yani Eczaneler kavşağı
üzerinde bekleyen Biz Emniyet Görevlileri üzerine "Katil Devlet, Şerefsiz Devlet" ve
Yasadışı PKK-KONGRAL/GEL Terör Örgütü ve Terörist başı Abdullah ÖCALAN lehine
slogan atarak yoğun bir şekilde taşlı sopalı ve molotofkokteyli ile muhtelif yerlerden silahlı
saldırılara başlamışlardır. Bunun üzerine Hükümet Konağı önünde Eczaneler kavşağında
bekleyen Biz görevli Emniyet güçleri grubun dağılması için Megafonla defalarca grubu
uyarmamıza rağmen grup dağılmayarak saldırılarına yoğun bir şeklide devam etmiş,
Kalabalık grubun dağılması için grubun bulunduğu noktaya Gaz fişeği ve Gaz bombası ile
müdahale edilmiş. Bunun üzerine grup geri çekilmeye başlayarak Cengiz Topel caddesi,
Nedim Zeydan Caddesi, Zabıta meydanına giden yol üzerinde barikatlar kurarak, kurmuş
oldukları barikatları ateşe vermek sureti ile yakmaya başlamışlar ve tekrar Hükümet Konağına
doğru yine sloganlar atarak taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile muhtelif yerlerden ve ara
sokaklardan silahlı saldırılara başlamışlar, tekrar güvenlik güçlerinin uyanlarına rağmen
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Hükümet konağı istikametine yürümeye devam etmişlerdir. Grubun dağılması ve olayların
daha fazla büyümemesi için grubun üzerine Gaz fişeği ve Gaz bombası atılmak sureti ile
grubun dağılması sağlanmak istenmiş, Bütün bu uyanlara ve gaz bombası atılmasına rağmen
grup Yoğun bir şekilde taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile silahlı saldırılara devam
etmişlerdir. Daha sonra Kalabalık grup tarafından ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde yakılan
ateşleri söndürmek için, Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılan su panzeri devreye
sokularak ateşler söndürülmeye çalışılmış ancak kalabalık grup tarafından su panzerine taşlı
sopalı ve Molotof İle silahlı saldırılar devam etmiştir.

Kalabalık Gösterici grupların dağıtılması yönünde ve Su panzerine yardım etmek
üzere, diğer panzerlerde harekete geçmiş, yine bu esnada su panzerine ve diğer panzerlere
yoğun bir şekilde taşlı sopalı ve Molotofkokteyli ile silahlı saldırıya başlamışlar. Bu esnada
su panzeri Motoloflu saldırı neticesinde yanmaya başlamıştır, bunun üzerine su panzeri
Eczaneler kavşağına geri çekilmiştir müddet sonra grup tekrardan Hükümet konağı ve üçe
Emniyet Müdürlüğüne doğru ilerleyerek ve slogan atarak taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile
silahlı saldırılarına devam etmişlerdir. Grubun dağılması için Cengiz Topel caddesi üzerinde
Şemdinli yolu istikametine topluluk üzerine giden Su panzerine korumalık yapan Özel
Hareket grubuna ait panzer yoğun saldın altında kalması ve camlarının kınlması neticesinde
camlarının buğulanması, görüşünün kaybolması neticesinde, Zağros iş merkezi önüne
dökülen çuvallanmış vaziyette bulunan çok miktarda kömür çuvalların yırtılması ve çuvallarla
Cengiz Topel Caddesi üzerine Barikat kurulması neticesinde Özel Hareket grubuna ait panzer
bu barikata çarpmak sureti ile takla atarak devrilmiştir. Bunun üzerine Kalabalık grup
panzerin içerisinde yaralı olan görevli Polis memurlannı linç etmek ve devrilmiş olan panzeri
ellerinde bulunan Molotof kokteylleri ve benzin bidonları ile yakma girişiminde bulunulmuş
bu esnada Hükümet Konağı ve Üçe Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen hazır kuvvet,
Panzerin devrildiği Zağros iş Merkezi yönüne doğru harekette geçmiştir.

Grubun, harekete geçen hazır kuvvet güçlerine yönelik taşlı sopalı ve Molotofkokteyli
ile silahlı saldırıya başlaması üzerine havaya uyan amaçlı ateş edilmiş ve Panzerin yanma
intikal edilmiştir. Bu olaylar üzerine Üçe Kaymakamının talimatı ile İlçe Jandarma
komutanlığına ait Zırhlı araçlar ve askeri personel takviye olarak olay mahalline intikal
ettirilmiş, Panzerin içerisinde sıkışmış bir vaziyette yaralı bulunan Polis Memurlarının
kurtanlması için Belediye* den ve Askeriyeden yardım istenilmiş, aynca İlçe Devlet
Hastanesinden olay yerine Ambulanslar istenilmiştir

Kurtarma çalışmalarının yapılabilmesi için zırhlı araçlardan iki tanesi Cengiz Topel
caddesinin Şemdinli yolu cezaevi kavşağına yakın bir yere konuşlandırılmıştır. Bu esnada
yaralı Polis memurlarının kurtarma çalışmalarına başlanılmış aynı zamanda Cezaevi
Kavşağında bekleyen Panzerlere ve olay yerinde kurtanna çalışması yapan görevlileri yine
aynı şekilde kalabalık grup tarafından, taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile silahlı saldınlara
devam edilmiştir. Bu sırada grubun dağılması ve devrilmiş panzerin yanma kalabalık grubun
yaklaşmamalan için Biz güvenlik güçleri tararından Havaya uyan amaçlı ateş açılmıştır. Daha
sonra Biz görevlilerce Devrilen panzer etrafında güvenlik koridoru oluşturularak gerekli
tedbirler alınmış, bu sırada karşı gruptan yoğun bir şekilde taşlı sopalı ve Molotofkokteyli ile
silahlı saldınlara devam edilmiştir. Devrilen Panzeri kurtarmak için gelen, Askeri Kurtanna
aracı ve İpek Yolundan geçmekte olan sivil bir vatandaşa ait kepçe ile devrilen panzer
kaldınlarak içerisinde bulunan yaralı Polis Memurlan Metin AYDEMİR ve Nurettin ÇELEN
kurtanlmışlar ve gerekli tedavilerin yapılması için olay yerinde bekleyen Ambulans ile
Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilmişler, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan
ilk tedavilerine müteakip İleri Tetkik ve tedavileri için Helikopter ile Van illine sevk
edilmişlerdir.

Bu esnada 21.Sınır Taktik Tugay Komutanlığı, Emniyet Hizmetlerimizde kullanılan
155 Polis İmdat telefonunu arayarak Jandarma Özel Hareket timinde görevli Metin BALTACI
isimli Uzman Çavuş grup tarafından TEDAŞ binası yanında bulunan İskender Camii
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karşısındaki ikametinin önünden Yasadışı gösteri yapan ve güvenlik güçleri müdahalesi
sonucu ara sokaklara dağılan 80- 100 kişilik grup tarafından kaçırıldığının bildirmesi üzerine,
Biz güvenlik güçlerinin bir kısmı olayın olduğu bölgeye geçmiş, cadde üzerinde 150-200
kişilik bir gurubu n olduğu görülmüş gruba gaz fişekleri ile müdahale edilmiş, grup Yeşildere
caddesi istikametine kaçmaya başlamış yine kaçan grup, kaçtıkları esnada yoğun bir şekilde
taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile ara sokaklardan muhtelif yerlerden silahlı saldırılarına
devam etmişlerdir. Bir süre grubu takip ettikten sonra tekrar geriye dönülmüş, bölgede yapılan
tüm araştırmalarımıza rağmen Uzman Jandarma Çavuş Metin BALTACI1 nın bulunamaması
üzerine tekrardan Cengiz Topel Caddesi üzerine intikal edilmiştir.

Bu sırada Zabıta meydanında 180-200 kişilik bir grubunun 23 Nisan caddesi ve Güngör
caddesi istikametlerine barikatlar kurarak ve ateş yakarak tekrardan toplanmış olduklarım biz
görevliler tarafından, kalabalık grubun dağılması için megafon ile defalarca ikaz yapılması
üzerine grup dağılmayarak taşlı sopalı ve Molotof kokteyli ile Ara sokakların muhtelif
yerlerinden silahla karşılık vermiştir. Bunun üzerine gruba su panzeri ve Hazır kuvvet unsurları
ile müdahale edilmiş ve grup dağıtılmıştır. Grubun bir kısmı, Güngör caddesi istikametine
Emniyet Lojmanları karşısına gelerek Emniyet Lojmanlarına yönelik taşlı ve Molotoflu
saldırıda bulunmuşlardır. Emniyet Lojmanları önünde bekleyen Hazır kuvvet unsurları
tararından müdahale edilerek grup dağıtılmıştır.

Dağılan gruplar ara sokaklardan geçerek Şemdinli yolu üzeri Cezaevi kavşağında Alp
iş merkezinde bulunan DEHAP ilçe örgütünün önüne gelerek toplanmışlar, burada Demokratif
Konfederalizm Bayrağı, Terör Örgütü PKK/KONGRA-GEL* in kullanmış olduğu, Kırmızı
zemin üzerine san yeşil renkler yıldız arması bulunan bayraklar ve flamalar ile Abdullah
ÖCALAN1 in posterini açarak yasadışı BTÖ PKK-KONGRA/GEL ve Abdullah ÖCALAN
lehine ve "Katil Devlet, Şerefsiz Devlet/Terörist Devlet ve Şemdinli'nin Hesabını sormaya
geldik" vb. şeklinde sloganlar atmak sureti ile 350-400 kişilik grup toplanarak Askerlik Şubesi
yolu, Şemdinli yolu ve Kuruköy yolu üzerine barikatlar kurarak ve bu bölgelerde büyük çapta
ateş yakmak sureti ile yolu tamamen Araç ve Yaya trafiğe kapatmışlar, Bunun üzerine grubun
tekrardan dağılması için uyanlarda bulunulmuş ise de; Biz güvenlik güçlerine yönelik, taşlı
sopalı ve Molotof kokteyli ile Ara sokakların muhtelif yerlerinden silahla Saldırılara devam
etmişlerdir. Daha sonra gruba su panzeri ve Askeri'ye ait zırhlı araçlar ile müdahale edilmiş ve
grup dağıtılmıştır. Yasa dışı gösteri yapan kalabalık gruplar ellerinde bulunan taşlar sopalar ve
Molotoflar' la bir çok İş yeri ve Araca da zarar vermiş, Saat: 16.30 sıralarında Yasadışı gösteri
yapan bu gruplar ara sokaklara girerek dağılmaya başlamışlardır.

Meydana gelen olaylarda, Kalabalık grup tarafından yapılan taşlı ve silahlı saldın
sonucunda, devrilen Panzer 'de görevli Polis memurlan Metin AYDINER, Nurettin ÇELEN
yaralanmışlar, Van il Emniyet Müdürlüp kadrosundan görevli Polis memurlan Hüseyin
KAŞTAN Ateşli Silah ile ayak kısımdan, Bilal KURT isimli Polis memuru Yine Ateşli Silah
ile elinde yaralanmış, gösterici gruplar tarafından atılan taşlar ve Molotoflar neticesinde;
Melik ÇOBAN, Selahattin KESER, Fatih GÜRBÜZ, Attilla ÇETİN isimli Polis Memurlan
vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Polis memurlanndan Metin AYDINER ve
Nurettin ÇELEN Yüksekova devlet hastanesinde yapılan ilk tedavilerine müteakip Van iline
helikopterle sevk edilmişlerdir, diğer yaralı polis memurlarının tedavileri Yüksekova devlet
hastanesinde devam etmektedir. Çıkan olaylarda, ERGİN MENGEÇ ve Yaralı olarak
Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilen, Hastanede yapılan ilk tedavilerini müteakip
Van illine sevk edilen Abdülhamit GEYLANİ ye İSLAM BARTIN isimli şahıslar Yolda (EX)
olmuşlardır. Yine, Ahmet Durmaz, Erdal GÜNGÖR, Abidin AVCI, Erter AŞAN, Davut
YANİK, Fatih SÜER, Nusret AKDOĞAN, İslam AKDOĞAN ve Hamit TEKİN isimli
toplam On (10) vatandaş vücutlann çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır.

İlçe Merkezinde Meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Tahsin DÜZSÖZ, Cahit
DUZSÖZ, Olcay BAKİ, Rıdvan ÖRTAŞ, Naim BAHADIR, Banş IŞIK, Mehmet BELLİ,
Nihat AKSU, Mehmet Sabir ORUÇ, İslam DUMAN, Şükrü DUMAN, Taner DUMAN, Tahir
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TEKİN toplam on üç (13) kişi yakalanmıştır. Saat: 18.00 sıralarında yasadışı gösteri yürüyüşü
yapan güvenlik güçlerine yönelik taşlı sopalı ve molotofkokteyli ile muhtelif yerlerden silahlı
saldırıda bulunan, Biz güvenlik güçlen müdahalesi neticesinde dağıtılan, Dize mahallesi
Santral caddesi istikametine giden grup tarafından kaçırılan Uzman Çavuş Metin BALTACI,
kendisini kaçıran grup tarafından darp edilmek sureti ile linç girişimde bulunulmuş, Yeşildere
mahallesi üzerinde bulunan Vatandaşın evinde ağır yaralı bir vaziyette görevlilerimiz
tarafımdan bulunmuştur. Seri bir şekilde Tugay Komutanlığı Revir'ine gerekli 'tedavisinin
yapılması için intikal ettirilmiş, buradan da Durumu ağır olduğundan dolayı Tugay
Komutanlığına ait askeri helikopter ile Van Askeri Hastanesine kaldırılmıştır. Olaylar havanın
kararması ve grupların yer yer dağılmalan neticesinde sona ermiş olup;

İş bu olay tutanağı aşağıda isimleri bulunan görevliler tarafından tanzim edilerek altı
birlikte imza altına alınmıştır." Şeklinde yaşanan olaylar ifade edilmiştir.

b) Ölen 3 Kişinin Yakınlarınca Mülkiye Müfettişliğine Verilen İfadeler
15 Kasım gösterilerinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden ûc kişinin

vakınlannıa. bu konuda olayları araştıran Mülkiye Müfettişine verdikleri ifadelerinde:
Yüksekova ilçesinde 15.11.2005 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını

kaybeden İslam BARTİN'ın babası Abdurrahman BARTİN; "Ben 15 Kasım tarihinde
meydana gelen olaylarda vefat eden İslam BARTİN'in babasıyım. Oğlum lise mezunu olup
üniversiteye hazırlanmakta idi. Sefahlar iş merkezindeki berber dükkanımızda çalışırdı. O gün
hadiseler nedeniyle eve gitmekte iken görgü şahitlerinin beyanına göre bir dürbünlü tüfekle
yapılan ateş sonucunda öldürülmüştür. Oğlum herhangi bir örgütle ilişkisi olan bir kişi
değildir. Biz aile olarak kendi halimizde işimizde gücümüzde insanlarız. Bölgede çok tanınan
insanlarda değiliz. Dolayısıyla oğlumun şahsen hedef gözetilmesi durumu yoktur. Ateş eden
şahıs birilerini öldürmek için ateş etmiş mermi oğluma isabet etmiştir. Cenazelerin toplu
olarak törenle gömülmesi fikri topluluktan bize ifade edildi. Biz o acımızla farklı bir şey de
düşünmedik."

Yüksekova ilçesinde 15.11.2005 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını
kaybeden Ergin MENGEŞ'in amcası Feki MENGEŞ; "Ben 15 Kasımda ilçemizde
meydana gelen hadiselerde hayatını kaybeden Ergin MENGEŞ'in amcasıyım. Sanıyorum
babası ile görüşmek istemişsiniz ancak babasının morali bu konuda ifade vermeye uygun
olmadığı için ve ailenin büyüğü ben olduğum için ben bildiklerimi anlatacağım. Yeğenim lise
2.sınıfta öğrenci olup, abdestinde namazında son derece düzgün bir delikanlı idi. Biz aile
olarak üç şeye değer veriyorduk. Yeğenimde aynı değerlerin farkındaydı, bunlar ailemiz,
bayrağımız ve vatanımız. O gün yeğenim babası ile birlikte ikindi namazı için camiye gitmiş,
cami çıkışmda babası oruçlu olduğu için ve ilçede tansiyon gergin olduğu için eve gitmeye
karar vermiş, oğluna da sen de dükkana git ağabeyine söyle dükkanı kapatıp eve gelsin demiş.
Çocuk dükkana giderken olaylann arasında kalarak aldığı tek kurşun yarası ile muhtemelen
kan kaybından hayatını kaybetmiştir. Biz özellikle çocuklarımız ve kendimizi terör
hadiselerinden uzak tutmak için gayret sarfediyoruz. Böyle bir hadise başladığında
işyerlerimizi kapatıyoruz. Zira bu ilçedeki pek çok kişi bizim devlete olan bağlılığımızı
bildiği için terör örgütü yandaştan zaman zaman gösteriler sırasında bizim işyerlerimize de
zarar veriyor. O gün ben de olaylar nedeniyle eve dönmüştüm. Çocuğun vefat haberi
saat: 16.30 gibi telefonla bildirildi. Ben hemen hastaneye geldim. Daha sonra hastaneye gelen
Cumhuriyet savcısından çok rica ettim çocuğumuzu bize teslim edin biz aile mezarlığına
defnetmek istiyoruz dedim. Bir yandan da yakınlarımıza haber vererek cenazenin
defnedileceği aile mezarlığında gerekli hazırlıkları yaptık. Ne var ki cumhuriyet savcısı
bölgenin de şartlarım yeterince bilmediğinden cenazeyi bize teslim etmeye yanaşmadı.
Dolayısıyla Türk Bayrağına sararak defnedebileceğimiz cenazemiz maalesef örgütün
gösterine alet edildi. Biz bir yandan genç bir evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken
ikinci bir darbeyi de bu şekilde cenazemize yapılan muameleden aldık. Çocuğumuzun kim
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yada kimler tarafından vurulduğu konusunda net bir bilgim yok. Ancak ya bir kaza kurşunu
değmiş olabilir, yada bizim devlete yakın tutumuzu bilen örgüt elemanlarının bizi provake
etmek amaçlı bir cinayeti olabilir. Bunun şeklini adli mekanizma ortaya çıkaracaktır..."

Yüksekova ilçesinde 15.11.2005 tarihinde meydana gelen olaylarda hayatını
kaybeden Haluk GEYLANİ'nin amcasının oğlu Vahyettin GEYLANİ; "Ben 15 Kasım
hadiselerinde ölen Haluk GEYLANİ'nin amca oğluyum. Önce bu olayda Haluk'un tanınarak,
bilinerek hedef seçilmediğini söylemek istiyorum. Ancak duyduğum kadarıyla kendisine
isabet eden kurşun polis panzerinden atılmış değil, muhtemelen Haluk'un vurulduğu yerin
civarındaki bir apartmandan kalabalık üzerine sıkılan kurşunlardan kaynaklanmıştır. Ciddi bir
araştırmada sözünü ettiğim yerdeki marketin üstünde oturanların kim olduğu ve ne amaçla
ateş ettikleri anlaşılabilecektir. Biz aile olarak cenazemizi Yukan Güveç köyümüze götürerek
hazırladığımız mezarda defnetmeyi planlıyorduk. Ancak birtakım insanların üç cenazenin bir
arada defnedileceğini söylemeleri üzerine durumu değerlendirdik ve bu duruma razı olduk.
Zira köye götürmüş olsaydık, bazı şahıslann provokasyonu ile yoldaki Efelerin olduğu arama
noktası ile cenazeye katılmak isteyen grup arasında çatışma çıkmasından endişe ettik ve bu
durumu kabul ettik.. .Yalnız ülkemizde değil başka ülkelerde de devlet içine sızan bazı zararlı
gruplar olabilir. Bu grupların temizlenmesi millet devlet kaynaşması için gereklidir. Bu
konuda adalete büyük görevler düşmektedir."

Şeklinde ifadede bulunmuşlardır.

İfadeler neticesinde konu Mülkiye Müfettişince;
"İfadelerden anlaşıldığı kadarıyla 15 Kasım 2005 günü Yüksekova'da meydana gelen

olaylarda hayatini kaybeden üç kişinin de terör örgütü ile bağlantısı yoktur. Bu kişiler belli bir
bölgede rastgele ateş edilerek yada taranarak tesadüfen öldürülmüş kişiler de değildir. Adli
süreç devam etmekte olup, bu konuda daha net sonuçlara ulaşılması ümit edilmektedir. Ancak
tansiyonun yükseldiği bir ortamda ortalığı daha da karıştırmayı amaçlayan kişilerin halkın
arasındaki sıradan birkaç kişiyi uzaktan belirleyip, nokta atışıyla vurmuş olmaları ihtimalinin
olabileceğV'şeklinde değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzun 14.03.2006 gün ve 10/322,323,324-192 sayılı yazısı ile 15.11.2005
günü Yüksekova'da üç kişinin ölümü ve 17.11.2005 tarihinde hayatını kaybeden şahıslann
cenazelerinin defnine ilişkin olaylarla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca
yapılan işlemeler hakkında bilgi ve belge istenmiş;

Komisyonumuza verilen 22.03.2006 gün ve 2005/2266 soruşuturma sayılı cevabi yazı
ve eklerinde;

"15.11.2005 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet
Başsavcılığımıza saat 16.00 sıralannda bir kişinin öldüğü ve devlet hastanesine kaldınldığmın
bildirilmesi üzerine Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile devlet hastanesine
gidilerek ceset üzerinde ölü muayenesi yapılmış, ceset üzerinde ateşli silah yarası olduğu
tespit edilmiş; içinde bulunulan koşullarda klasik otopsi yapılamayacağından Ergin
MENGEŞ'e ait cesedin adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne aynı tarihte yazılan 2005/2266 sor sayılı 15.11.2005 tarihli
müzekkere ile olay sırasında ölen ve yaralanan şahısların tam olarak nerede, ne zaman, ne
şekilde yaralandıklarının tespit edilmesi, olay yerinde müzekkeremizin yazıldığı saat itibariyle
(19:43) C.Başsavcılığımızca olay yerinde inceleme işlemi yapılmasında güvenlik nedeniyle
bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi, ilçe merkezinde meydana gelen olaylar şırasmda
görev yapan emniyet görevlilerinin isimlerinin bildirilmesi, bu görevlilerin olaylar şurasında
kaçar tane silah kullandıklarının, bu silahların marka ve çap bilgilerinin silahlan kullanan
görevlilerin isimleriyle birlikte ayn ayn bildirilmesi, olaylar sırasında görev yapan emniyet
görevlilerinin her iki el svaplannın olayın önemine binaen acilen alınarak C.Başsavcılığımıza
gönderilmesi, olaylar sırasında görev yapan emniyet görevlilerine gösteriye katılan şahıslar
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arasından veya başka yerden üçüncü kişiler tarafından ateş edilip edilmediği, ateş edilmiş ise
nereden ateş edildiği hususunun tanık beyanları, kroki ve diğer delillerle tespiti ile bu yerlerde
de müzekkeremizin yazıldığı saat itibariyle olay yeri incelemesi yapılmasında güvenlik
yönünden herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunun acilen C.Başsavcılığımıza
bildirilmesi ,olayla ilgili tanıkların tespiti ile açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilmesi,
olay sırasında kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla tespit yapılmış ise bununla ilgili
CD, fotoğraf v.s. nin C.Başsavcılığımıza gönderilmesi, Yüksekova Devlet Hastanesinde yaralı
bulunan şahısların tedavileri sırasında bedenleri üzerinde yapılan müdahaleler sonucunda
çıkan mermi var ise bunlara el konularak C.Başsavcılığımıza bildirilmesi, tedavi sırasında
vücudunda kurşun bulunup ta henüz çıkarılmamış şahıslar var ise bunlar hakkında da CMK m
76 uyarınca işlem yapılabilmesi için isimlerinin ve kurşunların hangi nedenle çıkarılmamış
olduğunun devlet hastanesinden sorularak C.Başsavcılığımıza bildirilmesi, olaylar sırasında
yaralanan Devlet Hastanesinde tedavi gören şahısların açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit
edilmesi, bu şahıslardan tedavi görmekte olanların muhtemel taburcu tarihlerinin Devlet
Hastanesinden öğrenilerek CBaşsavcılığunıza bildirilmesi, olaylar sırasında yaralanan
şahıslardan başka illerdeki hastanelere sevk edilenlerin açık kimlik ve adres bilgilerinin ve
hangi hastanelerde tedavi altına alındıklarının tespit edilerek C.Başsavcılığımıza bildirilmesi,
C.Başsavcılığımızca yapılacak olan olay yeri incelemesinin müzekkeremizin gönderildiği
tarih itibariyle mümkün olmadığının anlaşılması halinde olay yeri incelemesi yapılması için
gerekli güvenlik önlemleri alındığında durumun derhal CBaşsavcıbğunıza bildirilmesi
istenmiştir.

Aynı şekilde aynı tarihte ilçe Jandarma Komutanlığına da müzekkere yazılarak ilçe
merkezinde meydana gelen olaylar nedeniyle Üçe Jandarma Komutanlığına görev verilip
verilmediğinin, İlçe Jandarma Komutanlığı tararından olaya müdahale de bulunulup
bulunulmadığının bildirilmesi, olaylar sırasında görev alınmış veya müdahalede bulunulmuş
ise görev yapan jandarma görevlilerinin isimlerinin bildirilmesi, bu görevlilerin olaylar
sırasında kaçar tane silah kullandıklarının ve bu silahların marka ve çap bilgilerinin silahlan
kullanan görevlilerin isimleriyle birlikte ayn yan bildirilmesi, olaylar sırasında görev yapan
jandarma görevlilerinin her iki el svaplannın olayın önemine binaen acilen alınarak
C.Başsavcılığımıza gönderilmesi, olaylar sırasında görev yapan veya müdahalede bulunan
jandarma görevlilerine gösteriye katılan şahıslar arasından veya başka yerlerden üçüncü
kişiler tarafından ateş edilip edilmediğinin bildirilmesi, ateş edilmiş ise nereden, ne zaman, ne
şekilde ateş edildiğinin kroki ve diğer delillerle tespit edilmesi, olayla ilgili görgüye dayalı
bilgisi olan tanıkların isimlerinin ve adreslerinin tespit edilerek C.Başsavcılığımıza
bildirilmesi, olay sırasında kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla tespit yapılmışsa
bununla ilgili CD, fotoğraf ve benzerlerinin CBaşsavcılığımıza gönderilmesi, olaylarla ilgili
bilgi alış verişi açısından ilçe emniyet müdürlüğüyle koordineli olarak çalışılması
istenilmiştir.

15.11.2005 tarihinde Saat 22:15' te Yüksekova Üçe Emniyet Müdürlüğünce ayın tarih
B.05.1.EGMA.30.35.14Ds.l52005/Suç No: 19 sayılı yazısı ile yukanda sözü edilen
müzekkeremize cevap verilerek 1S.11.200S günü saat 13:30 ve 16:30 sıralannda Yüksekova
ilçesinde meydana gelen olaylar sırasında emniyet güçlerine ateş edildiği, meydana gelen
olayların ilçe genelinde olduğu, yeteri kadar güvenlik tedbiri alınamadığı, ölen yada yaralanan
şahısların tam olarak nerede ve ne şekilde yaralandıklarının tespit edilemediği, tespit
edildiğinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay yerinde inceleme yapılması için
CBaşsavcılığunıza bilgi verileceği bildirilmiştir. Gene Yüksekova Üçe Emniyet
Müdürlüğünce yukanda sözü edilen müzekkeremizle ilgili olarak 16.11.2005 tarihinde
B.05.1.EGMA.30.35.14.Ds.l5 2005/Suç No:19 sayılı yazısı ile 15.11.2005 günü ilçemizde
meydana gelen olayların 16.11.2005 günü de devam ettiği, olayda ölen yada yaralanan
şahıslann olay yerinin tespit edilemediği, tespit edildiğinde gerekli güvenlik önlemleri
alınarak olay yerinde incelemelerin yapılabilmesi için C.Başsavcıhğunıza bilgi verileceği
bildirilmiştir.
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Gene Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün 17.02.2005 tarihinde de ayın sayılı
yazısı ile 1S.11.200S tarihinde meydana gelen olayların devam ettiğini, olay yerlerinin
güvenli olmadığını, olayların ilçe merkezinde meydana gelmesi nedeni ile ölüm ve yaralanma
olaylarının tam olarak tespit edilemediğini, olay yeri incelemesinin yapılması için Cumhuriyet
Başsavcılığımıza bilgi verileceği bildirilmiştir.

Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca yukarıda sözü edilen yazısında 16.11.2005
tarihli 021-8427-05/16402 sayılı yazı ile cevap verilerek olaylarla ilgili olarak ilçe emniyet
müdürlüğünün talebi, Kaymakamlık Makamının sözlü ve şifahi emri ile ilçe jandarma
komutanlığında destek kuvvet istenildiğinin yazı ekinde gönderilen personelinin olayda
görev aldığı, olaylar sırasında ilçe jandarma komutanlığı personelinin silahlı müdahalede
bulunmadığını, olayla bilgisi ve görgüsü bulunan tanıkların bulunmadığını, olayla ilgili
kamera fotoğraf makinası ve benzeri araçlarla tespit yapılamadığını, ancak emniyet
müdürlüğünün bu konuda çalışma yaptığını bildirmiştir.

Olaylar sırasında ölen şahıslardan İslam BARTİN1 in adli muayene işlemini Başkale
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış, Abdulhaluk GEYLANI'nin ölü muayene
işleminin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış olup ilgili evraklar Cumhuriyet
Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

Olayların yatışması üzerine 18.1 1.2005 tarihinde de 19.11.2005 tarihinde olaylar
sırasında güvenlik güçleri tarafından kullanılan panzerler le BTR tipi zırhlı araçlar üzerinde
inceleme yapılmış, araçlar üzerindeki taş, mermi ve molotof kokteyli izleri tespit edilmiş
buna dair tutanaklar düzenlenmiş, fotoğraflar çektirilerek soruşturma dosyasına eklenmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazılarımız gereği İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin olaylar sırasında bulundurdukları silahlar üzerinde keşif
icra edilerek huzurda mukayese atışı yaptırılmış , ele geçirilen mermi kovanların
C.Başsavcıhğımız emanetine alınmıştır.

Gene olaylar sırasında olaya katılan bir grup tarafından darp edildiği , üzerindeki
silahının, cüzdanının ve cep telefonunun gasp edildiği, yoldan geçmekte olan binek tipi toros
marka san renkli ticari taksiye zorla bindirilerek Yeşildere mahallesine götürüldüğü, burada
kendisini zorla götüren üç şahsın elinden kaçarak kurtulduğunu beyan eden müşteki Uzm.çvş.
Metin BALTACI' nın beyanı doğrultusunda Yüksekova ilçesinde tarife uygun ticari taksi
şoförlerinin ve sahiplerinin beyanları alınmış bu kişiler özetle böyle bir olay hakkında bilgi
sahibi olmadıklarım belirtmişlerdir.

Yine bu müştekinin olay sırasında gasp edildiğim beyan ettiği cep telefonunun seri
numarasından bu telefonun kullanılan kişilerin tespiti için ilgili GSM şirketlerine
müzekkereler yazılmıştır. Bu yöndeki araştırma da devam etmektedir.

Olaylar sırasında Van ve Ankara ilinden gönderilen güvenlik güçlerinin de görev
yaptığı anlaşıldığından bunlarla ilgili olarak da üzerlerinde bulundurdukları silahlarla
mukayese atışı yapılarak ele geçecek olan kovanların Cumhuriyet Başsavcılığımıza
gönderilmesi hususunda bu iller C.Başsavcılıklanna talimatlar yazılmış olup cevaplan
beklenilmektedir.

Olayın mağdurlarının ve müştekilerinin bir bölümünün beyanları ve doktor raporlan
alınmış olup bunlardan eksik olanların tamamlanmasına çalışılmaktadır.

İlgi sayılı yazı ile sorulan 17.11.2005 tarihinde Yüksekova da 15 Kasım gösterilerinde
hayatım kaybeden şahısların cenazelerinin demine ilişkin olayla ilgili olarak da Cumhuriyet
Başsavcılığımızca 2005/2270 Sor. Sayılı dosya üzerinden soruşturma başlatılmıştır.

Her iki olay ile ilgili olarak soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir."
Sekilinde bilgi verildiği görülmüştür.

c) Komisyonumuzun Değerlendirmesi
2559 saydı Polis Vazife ve Selahiyet Kanonunun 16. ve Ek. 6. Maddeleri Polisin

silah kullanma yetkisini düzenlemiştir. Buna göre;
"MADDE 16 - Polis, aşağıda yazılı hallerde silâh kullanmağa salahiyetlidir:
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A) Nefsini müdafaa etmek;
B) Başkanın ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men'i mümkün olmayan bir

taarruzu savmak için;
C) Ağır cezayı müstelzim bir suçtan maznun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan

veya her hangi bir suçtan mahkûm ve mevkuf olupta tutulması veya nakil ve şevki polise emir
ve tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu maksatla polise taarruzları halinde yapılacak
ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmağa ve taarruza mâni olmak için başka çare bulunmamışsa;

D) Muhafazasına memur olduğu mevki veya elindeki silâha yahut kendisine yerilmiş
veya teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıslara karşı vuku bulacak taarruzu başka suretle
defa imkân olmamışsa;

E) Ağır cezayı müstelzim ve meşhut cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı
olduğu yerin arandığı şurada o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur enirine kulak
asmadığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine imkân bulunmamışsa;

F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maznun veya mahkûm olupta zabıtaca
aranmakta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve dur emrine de
kulak asmayarak başka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa;

G) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı koymağa elverişli aletlerin ve
silâhların teslimi emredildiği hâlde emrin derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya
teslim edilmiş silâh ve aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışsa;

H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette
bulunulmuş veya taarruzla mümanaat edilmişse;

İ) Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak karşı gelinmişse;
EK MADDE 6- (Ek: 16.06.1985 - 3233 s. Y. m.7) Polis, yakalanması gerekli kişi veya

dağıtılması gereken topluluğun direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması
hallerinde, bu fiilleri etkisiz hale getirmek için zor kullanabilir.

Zor kullanma direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale
getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanunî şartlan
gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkilerini ifade eder.

Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak
araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

Kanunda açıkça Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor
kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri
tarafından tayin ve tespit edileceğini öngördüğü, incelediğimiz olayında Yasa dışı
toplantı ve gösteri yürüyüşü olduğu, bu gösteri yürüyüşü sırasında Güvenlik Güçlerine
ve bunların kullandıkları araç ve gerece karşı, Taşlı, Sopalı, Silahlı saldırıda
bulunulduğu, Göstericilerin dağıtılması amacıyla öncelikle ihtar,su panzeri v.b gibi
Polisin zor kullanma yetkisinin kademeli olarak işletilmeye çalışıldığı, ancak
eylemcilerin gittikçe artan şekilde saldın ve tecavüz niteliğini alan eylemleri, Kalabalığa
müdahale eden Polis Panzerinin devrilmesi ile Göstericilerin bu panzere yönelerek
tahrip etme ve yakma girişiminde bulunmaları, bu eylemleri sırasında PKK Terör
örgütünü öven slogan, Döviz, Sözde Bayrak v.b hareketleri nedeni ile kontrol
edilmesinin, bastırılmasının oldukça zorlaştığı anlaşılmaktadır. Olayların tam bu
safhasında bu göstericilerden 3 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ortaya
çıkmaktadır. Bahse konu 3 kişinin ölümüne yol açan silahla ateşin kim veya kimlerden,
Güvenlik Güçlerinin silahından mı kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz
aydınlatılamamışür. Bu konunun Yüksekova Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen
soruşturma sonucunda açıklığa kavuşturulacağı tabiidir. Ancak şayet anılan 3 kişinin
ölümüne Güvenlik Kuvvetlerince açılan silahlı ateş sonucunda sebebiyet verilmişse bu
durumda Güvenlik Kuvvetlerinin silah kullanma yetkilerinin doğup doğmadığını,
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doğmuşsa doğrudan öldürmeye mi yoksa etkisiz hale getirmeye yönelik mi ateş etmesi
gerekeceği sorununun açığa çıkarılması zarureti doğar.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Ergin İşler, Komisyonumuza 14.03.2006 günü
verdiği ifadesinde, 15 Kasımda meydana gelen gösterilere Güvenlik Kuvvetlerince
müdahale esnasında kesinlikle silah kullanma talimatı vermediğini ifade etmiş,
Komisyonumuzca da olaya müdahale ile görevlendirilen diğer Polis Amirlerinin de
böyle bir emir verdiklerine dair her hangi bir bilgi ve bulguya da ulaşılamamıştır. Bu
halde ilgili kuvvet amirinin emri olmadan Polisin kendiliğinden ve hedefe doğrudan
ateş açtığı yönünde kuvvetli bir şüphenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Bu olayın
gerçekleştirilmesinde Polisin silah kullandığı farz edildiğinde İlçe Emniyet Müdürü ve
diğer olaya müdahale eden kolluk amirlerinin izni ve emri olmadan topluluğa silahla
ateş açılması cezai ve idari yönden gerekli takibata konu olacaksa burada Kolluk amir
ve memurları arasında emir komuta ilişkisinde ciddi bir güvenlik zafiyetini gösterdiğini,
güvenlik algılamasında önemli bir sapmayı işaret ettiğini, olabilecek böylesi toplumsal
olaylara bir bütünlük içerisinde müdahale edilmesi, sağlıklı tedbir alınıp uygulanması
konusunda kriz işaretleri verdiğini belirtmek gerekir.

Yüksekova'da meydana gelen bu olaylar ölçek alınarak Güvenlik kuvvetlerin
toplumsal olaylara müdahale etkinliklerinin arttırılması ihtiyacı kendisini şiddetli bir
şekilde hissettirmektedir.Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğünce Polisin toplumsal
olaylar konusunda eğitilmesine yönelik var olan Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
yoğunlaştırılması komisyonumuzca tavsiyeye değer görülmektedir.

2. Uzman Çavuş Metin BALTACPnm Kaçırılması Olayı
15.11.2005 günü kaçırılan, şiddetli şekilde darp edilen ve daha sonra kurtulup tedavi

altına alınan Efeler Jandarma Özel Harekit Tabur Komutanlığında görevli Uzman Çavuş
Metin BALTACI'nın 22.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde Mülkiye
Başmüfettişi tarafından alınan ifadesine göre;

15.11.2005 günü saat 09:00 da nöbeti bittiğinde eve gittiğini, ailesi ve çocuklarıyla
birlikte alışverişe gittiğini, saat 12:30 civarında çocuklarım eve bıraktığını, ilçede basm
açıklaması yapılacağını duyduğunu, olayların büyüyebileceğini düşünerek aracım görev
yaptığı Tabura götürüp bıraktığını, yaya olarak şehir merkezine doğru yürüdüğünü, bu sırada
eşinin cep telefonu ile arayarak kirada oldukları evlerinin önünde kalabalık bir gurubun
olduğunu, sloganlar attıklarım, korktuklarını, benim üzerimde bulunan daire kapışırım
anahtarım getirmesini istediği, kendisinin de evine doğru gittiğini, eve yaklaştığı sırada eşinin
tekrar arayarak grubun çok kalabalık olduğunu, gelmemesini istediği,

Bu sırada 18-20 yaşlarında bir gencin kendisini göstererek "işte bir tanesi geldi,
yakalayın" demesi üzerine 150-200 kişilik grubun üzerine doğru geldiğini, ellerindeki sopalar
ve taşlarla darp ettiklerini, yüzleri kapalı 3-4 kişinin ellerinde kaleşnikof silahlar olduğu halde
başında bekledikleri, bir tanesinin "öldürelim" diye etraftakileri tahrik ettiğini, kurtulmaya
çalışmışsa da muvaffak olamadığını, ayrıca üzerinde bulunan Yavuz 16 marka tabancasının,
kimlik belgelerinin, sürücü belgesinin, aracına ilişkin ruhsat belgelerinin, kredi kartlarının,
cep telefonunun ve yaklaşık 550 YTL nakit parasının gasp edildiğini,

Yoldan geçmekte olan ticari bir taksinin durdurularak kendisinin bu taksiye
bindirildiği ve üç kişinin daha binerek Yeşildere mahallesindeki mezarlığa götürdüklerini, bu
arada cep telefonu ile birileriyle konuştuklarını, kendisinin Kürtçe bildiği için bu konuşmaları
takip edebildiğini, konuşmalarda "Başkanım" diye hitap edilen kişiye benim ellerimde
olduğumu, babayiğit olduğum için beni zaptetmekte zorlandıklarım, beni parti veya belediye
başkanına teslim etmek istediklerini, bunu yapamazlarsa emniyetçe gözaltına alman kişilerle
takas yapacaklarım söyledikleri,

Yardım gelmeyeceğini anlayınca kendi kendine nasıl kurtulabileceğinin planını
yapmaya başladığım, mezarlıkta yürürken tuvalet ihtiyacı olduğunu söylediğini, üç kişiden
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birinin yanında olduğu halde diğer ikisinden yaklaşık 50 mt kadar uzaklaştıklarını, kendisinin
yanındaki tek kişiyi etkisiz hale getirmek suretiyle koşmaya başladığını, uzaktaki iki kişiden
birinin peşine düştüğünü ve yaklaştığında onu da etkisiz hale getirdiğini, yakınlarda bulunan
bir evin bahçesinden içeri atlayarak girdiğini, ancak ev sahiplerinin kendisini içeriye almak
istemediğini, bunun üzerine oradan ayrılarak ara sokaklardan tekrar yürümeye devam ettiğini,
durumunun kötü olduğunu düşünerek başka bir evin bahçesine girdiğini, 45-50 yaşlarında bir
şahıstan Uzman Çavuş olduğunu söyleyerek yardım istediğini, şahsın kendisini eve aldığını,
telefonla emniyet ve jandarma yetkililerini arayarak haber verdiğini, yaklaşık bir saat sonra
güvenlik güçlerinin gelerek kendisini kurtardıklarını ifade ettiği,

3. Yüksekova 2 Nolu Sağlık Ocağına Zarar Verilmesi, Çalışanların Tehdit
Edilmesi Olayı

15.11.2005 günü saat 14:45'de Sağlık Ocağına gelen maskeli iki kişinin arkalarında
çok kalabalık bir grup olduğu halde çalışanları tehdit ettikleri, maskeli kişilerden bir tanesinin
"ocağınızı kapatın, 10 dk içinde kapatılmazsa ocağı yakacağız" şeklinde konuştuğu, durumun
Sağlık Grup Başkanlığına iletilmesinden sonra oradan alınan talimat üzerine ocağın
kapatıldığı, maskeli kişilerin silahlı olduğu, ocağın kapatılacağı sırada bir grubun yaralı
getirmesi üzerine ocağın tekrar açıldığı, gerekli tedavinin yapılıp yaralının şevkinden sonra
saat 16:00'da sağlık ocağının tekrar kapatıldığı ve çalışanların Devlet Hastanesine gittiği,

Güvenlik güçleri tarafından 16.11.2005 günü saat 12:00'de yapılan tespitte; Sağlık
Ocağının giriş istikametine göre sol ön duvarında yeşil sprey boya ile "HPG ZAGROS PKK-
Terör TC" yazısının yazıldığı, giriş istikametine göre sol bahçe duvarına san sprey boya ile
bir metre kare ebadında yuvarlak daire üzerine yıldız yapılmış olduğu,giriş kapısının
camlarının kınk olduğu, giriş istikametine göre sağ tarafla bulunan camlardan da üç tanesinin
kırık olduğunun tutanağa bağlandığı,

4. Muhtelif Yerlere Yasa Dışı Yazılar Yazılması, Pankart Asılması Olayı
Mülkiye Müfettişinin hazırlamış olduğu Araştırma Raporunda Yasadışı yazılama ve

Pankart olayları aşağıdaki şekilde anlatılmıştır.
"19.11.2005 günü saat 15:00 civarında yapılan tespitlere göre;
Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bahçe duvarına 100cmx30cm ebadında "Tayip

İstifa",
Cezaevi kavşağında Imtx5mt ebadında "PKK Serok Apo", Imtx5mt ebadında Şehit

Namınn HPG", Imtx3mt ebadında "Gever Ovası Apocular Yuvası", 2mtx30cm ebadında
"Baş Apo Ceza Amiri", 2mtx2mt ebadında iki adet "Danimarka'ya Selam HPG",

Cengiz Topel Caddesi üzerinde 6 adet PKK terör örgütünü simgeleyen 50cm ebadında
yıldız, 8mtx3mt ebadında "Gençlik Aponun fedaisidir, Başkan Apo", l,5mtxlmt ebadında
'Terör TC", l,70cmx2mt ebadında "PKK Cezacılar", 18Ocmx3Ocm ebadında
"www.hpg.online". 8mtx2mt ebadında "Gün bugündür kurtlar ayağa Başkan Apo", 2mtx4mt
ebadında "gençlik Ruhuyla Başkan Apoyu Selamlıyoruz", 60cmx30cm ebadında iki adet
"Apo", 130x40cm ebadında iki adet "HPG", elektrik direğinde bulunan 40x60cm ebadındaki
tabelada "PKK", Cengiz Topel caddesi 1 nolu sokak üzerinde 2x1 mt ebadında
"A.ÖCALAN,B.APO",

Merkez 2 nolu Sağlık Ocağı ve çevresindeki binalarda l,5xlmt ebadında PKKterör
örgütünü simgeleyen bayrak resmi, 100x50cm ebadında "Biji APO", 250x80cm ebadında
"Satılık TC", 150x250cm ebadında "Başkan Apo Bayramın Kutlu Olsun", 150x80cm
ebadında "Apocu Gençlik Y.Ova", Mezarlık Mahallesi bila sayılı, binanın bahçe duvarında
değişik ebatlarda on adet "APO, ÖCALAN", 23 Nisan Caddesi üzerinde 200x70cm ebadında
"Biji Serok Apo", 50x30cm ebadında "HPG" yazısı, Cengiz Topel caddesi DEHAP binası
karşısında çöp konteynın üzerinde "Dur PKK Kontrol"
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Şeklinde san, siyah, kırmızı sprey boyalarla yazılamalar yapıldığının fotoğraf ve video
kamera ile tespitlerinin yapıldığı,"

İncelenmiştir.

5.17.11.2005 Günü Düzenlenen Cenaze Töreni
09.11.2005 günü Şemdinli'de meydana gelen patlama olayını protesto etmek amacıyla

15.11.2005 günü Yüksekova ilçesinde DEHAP tarafından organize edilen basın açıklaması ve
devamında meydana gelen olaylar sırasında hayatını kaybeden Ergin MENGEÇ, Abdulhaluk
GEYLANİ ve İslam BARTIN isimli vatandaşların cenazelerinin 17.11.2005 günü
defnedildiği,

Cenazelerin defnedilmesinden önce, Yüksekova DEHAP ilçe binası önünde bulunan
cezaevi kavşağına yaklaşık 5000 kişilik bir grubun toplandığı, burada lastiklerin yakıldığı,
Cengiz Topel caddesi üzerine güvenlik kuvvetlerinin gelmemesi için barikatlar kurulduğu,
ölen üç kişinin tabutlarına sözde PKK bayrakları sarıldığı, toplanılan yerdeki işyerlerinin
kepenklerine ve duvarlara terör örgütü yanlısı çok sayıda slogan yazıldığı, grubun cenazelerle
birlikte eski tekel caddesi üzerinden zabıta meydanını takiben Abdullah CANAN köprüsü ve
ipek yolu üzerinden cenazelerin defnedileceği Akalın Köyü mezarlığına doğru sloganlar
atarak intikal ettikleri, cenazelerin defnedilmesinden sonra aynı güzergah üzerinden sloganlar
atarak geri dönüldüğü, grup içinden bazı kişilerin Hükümet konağı önünde bulunan güvenlik
güçlerine karşı saldırıya yeltendikleri ancak grubun içerisindeki kendi görevlilerinin
müdahalesi ile vazgeçtikleri, grubun sloganlar atarak saat 16:00 civarında olaysız dağıldığı,
cenaze töreninin de DEHAP tarafından organize edildiği bilgileri alınmıştır.

6. Yüksekova Eski Kaymakamı Aytaç Akgül'ün Olaylara İlişkin Genel
Değerlendirme Raporu

Eski Yüksekova Kaymakamı Aytaç AKGÜL olaylara ilişkin olarak:
" 1 - Yüksekova İlçesi ve genel olarak Hakkari İli ve ilçeleri terör tehlikesi ve tehdidi

altındadır. Bölgede PKK-KADEK terör örgütü sempatizanlarının çok olduğu ve örgütün
propagandasının etkili ve kuvvetli olduğu gözlemlenmektedir.

2- Bölgede yasadışı terör örgütünün propagandasını yapan ROJ TV azımsanmayacak
sayıda kişi tarafından seyredilmekte ve halka mezkur TV tarafından terör örgütüne katılma
çağrısı yapılmaktadır. Dolayısıyla mezkur TV'nin kapatılması için sürdürülen girişimler
hızlandırılmalıdır.

3- Bölgenin aşiretlere dayalı bir sosyal yapısı bulunmaktadır. Bu aşiretlerden Pinyanişi
Aşireti devlet yanlısı olup, aşiret reisi olan Ahmet ZEYDAN ve kardeşi milletvekili Mustafa
ZEYDAN terör örgütüne olan karşıtlığı ile bilinmektedir. Aşiretler içindeki kuralların sert
olması güvenlik güçlerimizin istihbaratını olumsuz yönde etkilemekte, muhbir bulunmasında
sıkıntı çekilmektedir.

4- Devleti ve güvenlik kuvvetlerimizi suçlayan CHP Milletvekili Esat CANAN'm
Şemdinli olayları sonrasında ROJ TV'de canlı yayma çıkması gayet esef ve üzüntü verici
durum olarak değerlendirilmektedir.

5- Bölge uyuşturucu kaçakçılığı açısından da hassasiyet arz etmektedir. PKK terör
örgütünün uyuşturucu işinde olduğu, bundan para sağlayıp silah ve mühimmat sağladığı
bilinen bir gerçektir. İlçemizde de uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşan kişiler mevcut olup, bu
kişilerin haksız yere zenginleştikleri ve PKK ile bağlantılarının olduğu aşikardır. İlçemizde
son model ve daha çok İstanbul plakalı Jip ve arabaların mevcudiyeti ve yükselen çok katlı
binalar ilçede dönen kara para trafiğini açıkça yansıtmaktadır. Halk arasında "ilçemize
medeniyet girmeden para girdi" sözü çokça söylenmekte olup, bu durumu teyit etmektedir.

6- Özetlemek gerekirse terör ve uyuşturucu, diğer bir deyişle şiddet ve kara para kol
koladır. Bunun dışmda insan-hayvan-akaryakıt kaçakçılığı ve ilçede önemli asayiş olayları
arasındadır. Tüm bu nedenlerle bölgede başta Mülki İdare Amirleri olmak üzere güvenlik
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güçlerimizin ve savcılarımızın ve diğer adli personelin görevleri zor ve oldukça önemlidir.
Sayılan kamu görevlilerinin terör ve diğer suçlarla mücadele etmesi için ilgili bakanlıkların
personel, araç-gereç ve moral motivasyon açısından çok daha fazla desteğine ihtiyaç
bulunmaktadır. Bir öneri olarak da bölgeye terör ve kaçakçılık konusunda uzman, belli bir
oryantasyon eğitiminden geçmiş uzman kaymakam, hakim, savcı ve uzman güvenlik baş ve
kısım amirlerinin görevlendirilmesi ve istihbaratının sağlanması için iyi derecede Kürtçe
bilen kişilerin istihbaratçı, tercüman vb. şekilde istihdam edilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.

7- Somut olarak olaylar hakkında özet bir değerlendirme yapmak gerekirse;
Yüksekova da ayın 15 inde meydana gelen olaylar sırasında 3 kişi vefat etmiş olup,

yine bir kesim bu ölümlerin mesuliyetini güvenlik güçlerine atmaya çalışmış ve Devleti
suçlamışlardır. Oysa olaylar sırasında güvenlik kuvvetleri olayları çıkartan kişilerden
kendilerine silah sıkılana kadar hiçbir şekilde silah kullanmamış, taşlı-sopalı-molotof kokteyli
saldırılarına karşı modem metotlar (su panzeri, sis ve güz bombalan vs.) kullanmışlardır.
Yine o gün meydana gelen olaylar esnasında Mezarlıklar Mahallesinde bulunan 2 Nolu
Sağlık Ocağına silahlı ve maskeli kişilerin gelip sağlık personelini tehdit ettiği hususuna
devleti töhmet altında bırakmaya çalışanlar tarafından hiç değinilmediği dikkatten kaçmaması
gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. Yine Devleti ve güvenlik güçlerini suçlayan
bu kesimlerin 3 kişinin cenazesinin kaldırılması sırasında tabutlarının PKK'nın bayrağına
sarılması ve terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN'ın posterlerinin açılması ve lehine
slogan atılması hususlarına hiç değinmemeleri ve yine sanki olayın PKK terör örgütünden
bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki çelişkili, umursamaz ve somut
gerçeklikten yoksun tutumları da dikkatten kaçırılmamalıdır. Özetlemek gerekirse
Yüksekova'daki toplumsal olaylar terör örgütünün gündeminde, desteğinde ve yönetiminde
meydana gelmiş ve olaylann Devletin güvenlik güçlerini yıpratması oyunu açıkça oynanmaya
çalışılmış ve Devletimize itibar kaybettirmek gayreti gösterilmiştir. PKK terör örgütünün
silah ve eleman temini açısından sıkıntıya düştüğü ve güç kaybettiği için yeni hedef ve
amacının siyasallaşmak, devlet ile halkı karşı karşıya getirmek ve T.C.Devletinin 1. sınıf
vatandaşı olan ve her türlü haklardan eşit derecede yararlanan Kürt vatandaşlanmızın ve
kardeşlerimizin arasına nifak sokmaya çalışma ve onlan provake etmeye çalışmak olduğu
açıkça gözlemlenmektedir. PKK terör örgütünün olaylan metropollere, büyük kentlerimize
çekmeye çalışma girişimi de bunun kanıtıdır.

Başta Mülki İdare olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin özverili bir şekilde, vatan
ve millet sevgisi içinde, vatandaşlarımızın arasında hiçbir aynm yapmadan, Türk-Kürt
demeden, kanun önünde herkese eşit davranarak sadece ve sadece PKK terör örgütüne karşı
aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi desteği içinde görev yapmaya çalışmakta olup,
vatanın ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu gerçeğine karşı çıkmaya çalışan ve
bu ilkeyi ortadan kaldırmaya çalışan tüm bölücü unsurlara karşı kutsal vazifesini kanunlar ve
hukuk devleti normları içerisinde ifa etmeye devam edecektir."

Şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

7. Yüksekova İlçesindeki Olaylar Sırasında ve Sonrasında Alınan Tedbirler
a) Yüksekova ilçesinde olaylann olduğu 15 Kasım 2005 günü, Hakkari Valisinin

ilçeye intikal ettiği ve Kaymakamlık binasında Hakkari valisi, İl Jandarma Komutanı, İl
Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutam, İlçe Emniyet Müdürü ve Üçe
Garnizon Komutanlığı temsilcisinden oluşan Kriz Merkezinin kurulduğu, Kriz Merkezinin
15.11.2005 tarihinde yaptığı ilk toplantısında; Kriz Merkezi kurulmasına, Emniyet Genel
Müdürlüğünden takviye kuvvet talep edilmesine, Yüksekova C.Başsavcısına destek olmak
amacıyla her türlü araç, gereç ve personel desteğinin Kaymakamlıkça sağlanmasına, Olaylann
büyümemesi, halkın sükunete davet edilmesi amacıyla Kaymakamlık binasında sivil toplum
örgütleri, mahalle muhtarlan, il genel meclis üyeleri ve belediye başkanlarının katılacağı Vali
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Başkanhğında bir toplantı yapılmasına, Şemdinli ilçesinde bulunan Van Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğüne ait 40 kişilik kuvvetin Yüksekova'da görev almasına ve değiştirilmeleri için
van Emniyet müdürlüğü ile irtibata geçilmesine, Ü Valisi tarafından halkı ve kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla Kaymakamlık binasında basın açıklaması yapılmasına, Geceleyin
roketli ve bombalı terör saldırısı olabileceği duyumları alındığından lojmanlar dışında oturan
asker ve polis evleri başta olmak üzere ilçenin kritik yerlerinde jandarma kuvvetlerinin polise
yardımcı olmak amacıyla takviye olarak görevlendirilmesine, ,,

b) 16.11.2005 günü saat 08:00'de tice Kaymakamı Başkanlığında Üçe Jandarma
Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Garnizon Komutanlığı temsilcisinin katılımı ile
toplanan Kriz Merkezinin ikinci toplantısında; Van'dan getirilen Abdülhaluk GEYLANI
isimli vatandaşın cenazesinin gelişinin takip edilerek Özel Yüksekova Hastanesine intikal
ettirilmesine, Takviye kuvvetler gelinceye kadar Hükümet konağının jandarma kuvvetlerince
takviye edilmesine, Yüksekova-Şemdinli Polis Noktasının (15) adet korucu ile takviye
edilmesine, Mekanize Komando D Timi (Betere) ile Asayiş Komando Bölüğünden bir Timin
Kaymakamlık binası önünde hazır bekletilmesine, İl Emniyet Müdürü tarafından olaylar
sırasında silah kullanılmaması konusunda personelin uyarıldığı anlaşıldığından, Hakkari
merkezde de olabilecek olaylara karşı aynı yönde Emniyet Müdür Yardımcılarına da talimat
verilmesine, Van Emniyet Müdürlüğünden takviye gelen kuvvetden (30) kişinin Şemdinli
ilçesinde görevlendirilmesine, 17.11.2005 günü saat 07:307da Kaymakamlık Kriz Merkezi
binasında toplanılmasına;

c) 17.11.2005 günü saat 07:30'da Üçe Kaymakamı başkanlığında toplanan Kriz
Merkezinin üçüncü toplantısında; Ü Valisinin talimatları doğrultusunda cenazelerin
kaldırılması sırasında güvenlik güçlerinin sağduyulu hareket ederek provokasyona
gelmemeleri, havaya ve topluluk üzerine ateş edilmemesi, ilçeye dışarıdan gelen kişilerin
üstlerinin ciddiyetle aranması, kamu kurum ve kuruluşları çevresinde gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması, defin işlemlerinin sivil görevliler tarafından kamera ile izlenmesi,
mümkün olduğunca gaz bombası kullanılmaması, su panzeri ile müdahale edilmemesi, bu
tedbirlerin ilgili personele duyurulması ve personelin ikaz edilmesine, Üçe Emniyet
Müdürlüğünün Kriz Merkezine sunduğu Güvenlik Tedbirleri ve güvenlik güçlerinin krokide
belirtilen yerlerde konuşlanmasına, Yapılan görüşmeler ve alınan güvenlik tedbirleri
çerçevesinde yerel idare temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte
cenazelerin toprağa verilmesi törenine katılacak kalabalığın, ilçe merkezinden mezarlığa
kadar güvenli bir şekilde intikal ettirilerek, defin işlemlerinin tamamlanmasından sonra
kalabalığın herhangi bir olay çıkartmadan güvenli bir şekilde dağılmalarının sağlanmasına,

Kararlarının alındığı incelenmiştir.

IV. GENEL DEĞERLENDİRME

Bölgede meydana gelen Toplumsal olaylar ve bu olaylar karsısında yetkililerce alman
güvenlik tedbirleri hep beraber değerlendirildiğinde:

Bombalama Eylemleri sonrasında il genelinde terör örgütü ve yandaşlarınca Temel
hak ve hürriyetler konusunda ülkemizin geldiği noktayı baltalamak, Ülkemizi dış dünyaya
karşı zor durumda bırakmak, toplumsal çatışma ortamı yaratmaya yönelik ve de güvenlik
kuvvetlerim tahrik edici toplumsal gösteriler yapıldığı,

Bu bombalama olaylarının adliyeye intikal etmesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin kurum ve kuruluşlarım hedef alan, halkı suça teşvik eden toplumsal eylemler
karşısında güvenlik güçlerinin düştüğü durum, terör örgütünün halk üzerindeki etkinliğinin
artmasına, örgütün kısa sürede olayları protesto etmek için binlerce inşam bir araya
toplayabilme gücüne kavuşmuş obuası gibi imkânlara zemin hazırlanarak terör örgütünün
lehine ve istediği sonuçları elde etmesine yönelik bir ortam meydana getirildiği,
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Toplumsal Olaylara Müdahale anlamında görevli olan Kamu Görevlilerinden:
Halen TOKAT Valisi olan, olaylar sırasındaki Hakkari Valisi Erdoğan

GÜRBÜZ'ün;
İl genelinde son dönemde meydana gelen terör olayları konusunda etkili, caydırıcı

tedbirler geliştiremediği, İl genelinde Emniyet görevlilerinin dengesiz dağılımına müdahale
edemediği, Şemdinli olayı ile ilgili olarak ilçede kaldığı üç gün içerisinde Hükümet
Konağından müdahale yerine Taktik Alaydan olayları izlemeyi ve yönlendirmeyi tercih ettiği,
Şemdinli'de ve Yüksekova'da hayatim kaybeden kişilerin cenazelerinin Diyarbakır'dan
getirilmesi konusunda müdahil olmaması nedeniyle terör örgütü ve yandaşlarına propaganda
yapacakları önemli bir alanın bırakıldığı, Şemdinli'de polis noktasının faaliyete geçirilmesini
24 saat geciktirdiği,

Olaylar sırasındaki Hakkari Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE'nin;
Son bir yıllık dönem içerisinde polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve ciddi

can ve mal kaybına neden olan terör olayları konusunda etkili, caydırıcı tedbirler
geliştirilmesi konusunda yeterli gayreti göstermediği, emrindeki polis gücünün ilçeler
arasında dağıtılmasında hizmet gereklerine uygun hareket etmediği, emniyet teşkilatının araç-
gereç konusundaki eksikliklerinin giderilmesi için yazışma yapmak dışında gayret
göstermediği, kısa süre içerisinde önemli patlamaların olduğu Şemdinli ilçesine bomba
uzmanı ve ekibi görevlendirmediği, istihbarata önem verilmesi gerektiği halde Şemdinli'de
istihbarat birimi oluşturmadığı, bu hizmetlerin bir saat uzaklıktaki Yüksekova ilçesinden
karşılanmaya çalışıldığı, 9 Kasım günü Hakkari'den kara yoluyla hareket eden takviye polis
gücünün zamanında Şemdinli'ye giremediği ve gece saatlerine kadar bekletildikten sonra
ortalık kısmen yatışınca ilçeye intikallerinin sağlanabildiği, kendisinin de ilçede olduğu
dönemde Şemdinli'deki polis noktasında dört polis memurunun yüzlerce kişinin taşlı sopalı
saldırılarına uğraması sırasında polis memurlarının sürekli yardım çağrılarında bulunmalarına
rağmen yardıma gidilmesini organize edemediği, olaylar sırasında kendisi ilçede olmasına
rağmen emniyet Müdürlüğüne gidip olaylara vaziyet etmek yerine Taktik Alaydan olayları
takip etmeyi yeterli gördüğü, bu konularda hatalı ve kusurlu davrandığı,

Olaylar sırasındaki Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN'ın;
9 Kasım patlamasının olduğu andan itibaren bilgi ve tecrübe yetersizliğine rağmen

elinden gelen gayreti gösterdiği, halkın fiziki saldırı teşebbüsüne de maruz kalmasına rağmen
itidalini koruduğu, güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalıştığı, ilçedeki ilişkilerinin iyi
düzeyde olduğu,

Yüksekova Kaymakamı Aytaç AKGÜL'ün; Tecrübesizliğine rağmen olaylar
esnasında ciddi bir eksikliğinin görülmediği, olaylara iyi niyetle müdahale ettiği,

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'in;
İlçede polis bölgesinde son dönemde meydana gelen bombalama olaylarının

önlenmesi konusunda ciddi gayret gösterdiğine ilişkin bir kanaatin oluşmadığı, istihbarata
gerekli Önemi vermediğinin anlaşıldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü İş ve İşlemlerini 2004 yılı
Haziran ayında teftiş eden Mülkiye Müfettişinin hazırladığı Teftiş Raporunda da belirttiği
gibi "JGY:117-1 Sayılı Emniyet ve Asayiş Planları Hazırlama ve Uygulama Yönergesi ikinci
bölüm 2. Kısım 5. Maddesine göre yapılan bütün Emniyet ve Asayiş Planlarının uygun
zaman ve şartlarda provasının yapılması gerekirken bunun yapılmadığı,

Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER'in; olaylara müdahale sırasında ciddi
bir eksikliğine rastlanmadığı,

Değerlendirilmektedir.
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ONUNCU BÖLÜM
TERÖRLE MÜCADB£ KONUSUNDA VALİ - KOLLUK KUVVETLERİ -

ASKER İLİŞKİSİ, EMASYA PROTOKOLÜ VE İSTİHBARAT
HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ

I- TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA VALİ - KOLLUK KUVVETLERİ -
ASKER İLİŞKİSİ VE EMASYA PROTOKOLÜ

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, İlde suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve
güvenliğini korumak ve sağlamak görevi Vali'ye aittir. İlin emniyet ve asayişinden bu
kapsamda terörle mücadeleden de birinci derecede sorumlu olan Vali'nin, bu bakımdan
uygulamadaki konumunu ortaya koymak, kanuni idare, hukuk devleti ilkeleri bakımından
irdelemek aydınlatıcı olacaktır:

1. Mülkiye Müfettişliği Raporunda Konunun Ele Alınışı

Mülkiye Müfettisligince düzenlenen 27.02.2005 tarih ve 82/8 sayılı Araştırma
Raporunda belirtilen konu. Jandarma Genel Komutanlığı bilgi ve belgeleri de göz önüne
alınarak, söyle ortaya konulmaktadır:

"c) İç Güvenlik Harekatı Kapsamında Hakkari İlindeki Emir Komuta İlişkisi:

(1) Genel:
Jandarma; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 ncü

maddesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve
nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak
tanımlanmaktadır.

2803 Sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin 139 ncu maddesinde, Jandarma birliklerinin; Genelkurmay Başkanlığınca
lüzum görülen haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile
Kuvvet Komutanlıkları emrine gireceği, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı
emrinde normal görevlerine devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin görev ve sorumlulukları,
olağan döneme ve olağanüstü yönetim dönemlerine göre farklılık arz etmektedir.

Bilindiği üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde, 1987 yılında
285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin İhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
ve bu KHK'ye ilave hüküm eklenmesine dair 286 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,
terörle mücadele harekatına yönelik bazı düzenlemeler yapılmış ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birlik ve birimlerinin
gerek kendi aralarında gerekse mülki makamlarla olan ilişkilerinde, hangi esaslara bağlı
olarak faaliyet yürütecekleri belirlenmiştir.

Ancak, olağanüstü hal uygulamasının niteliği itibariyle geçici olması sebebiyle, 285 ve
286 sayılı KHK'lerdeki esas ve usullerden olağan döneme geçiş sırasında emir komuta
ilişkileri başta olmak üzere, terörle mücadele faaliyetlerinde bir boşluk içerisine düşülmemesi
amacıyla 07 Temmuz 1997*de Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, 5442
Sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak toplam (27)
maddeden oluşan bir "Müşterek Protokol" imzalanmıştır. İmzalanan protokol, Genelkurmay
Başkanlığınca Jandarma dahil ilgili TSK bağlı lan na ve İçişleri Bakanlığınca da, 81 İl
Valiliğine ve ilgili birimlerine yayımlanmıştır.
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Protokolün yayımlanmasını müteakip, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan ve
zaman zaman yenilenen EMASYA direktifleri yayımlanarak, anılan Müşterek Protokoldeki
hususlar teyit edilmiştir. En son olarak da, 06 Temmuz 2005 tarihinde Genelkurmay
Başkanlığınca "MD: 117-1 TSK Birliklerinin Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA)
Görevlerinde Kullanılmasına İlişkin Planlama Direktifi 8EMASYA Direktifi)" hazırlanarak,
Jandarma dahil TSK'nin ilgili birlikleri ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere pek çok sivil makama da
gönderilmiştir.

Diğer yandan gerek olağan dönemlerde gerekse olağanüstü dönemlerde, Jandarma
Genel Komutanlığı birlikleri ile diğer kuvvetlere mensup birliklerin komuta ve destek
ilişkileri açısından; emre girme ve harekat komutasına/kontrolüne verilme kavramlarının ve
özelliklerinin açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Bu kavramlar MT_145-1 TSK Müşterek
ve Birleşik Harekat Talimnamesinde şu şekilde tanımlanmaktadır.

Bilgi Verme: Bir birliğin/birimin kuruluşunda bulunduğu komutanlıktan/kurumdan
alınıp, birliğin/birimin ikmal ve idaresinden sorumlu olacak şekilde, geçici olarak bir başka
komutanlığa/kuruma verilmesini ifade etmektedir.

Harekât Komutası: Bir komutanın, muhabere hizmet desteğinin sağlanması hariç,
tahsis edilen birlikleri sevk ve idare yetkisidir. Bu yetkiyi alan komutan, harekât komutasına
verilen birliklere vazife ve görevler verebilir, birlikleri yeniden tertipleyebilir, bu birlikleri
gerektiğinde kendi komutasında bulundurabileceği gibi daha ast komutanlıkların harekât veya
taktik kontrolüne verebilir. Harekât komutası, muharebe hizmet desteğinin sağlanması
sorumluluğunu kapsamaz. Ancak, komutan muharebe hizmet desteği ile ilgili öncelikler
vermek ve koordinasyon sağlamak üzere yönlendirme yetkisini haizdir. Bir birliğin harekât
komutasım deruhte eden komutan, o birliğin taktik ve idari bütünlüğünü bozabilir, birliğin
unsurlarını ayn ayn görevlerde kullanabilir.

Harekat Kontrolü: Bir komutana; görev, zaman ve mekan açısından üst komutanlıkça
belirtilen tahditlere uygun olarak kendisine tahsis edilen birlikleri tertiplemek, görev vermek,
yönlendirmek, faaliyetleri kontrol ve koordine etmek maksadıyla verilen sevk ve idare
yetkisidir. Harekat kontrolü; tahsis edilen birliklerin üst komutanlıkça konulmuş tahditlerin
dışında kullanılmasını kapsamaz. Harekat kontrolü, muharebe hizmet desteğinin sağlanması
sorumluluğunu kapsamaz. Ancak, komutan muharebe hizmet desteği ile ilgili öncelikler
vermek ve koordinasyon sağlamak üzere yönlendirme yetkisini haizdir. Bir birliğin harekât
komutasını deruhte eden komutan, o birliğin taktik ve idari bütünlüğünü bozamaz, birliğin
değişik unsurlarını ayrı ayn görevlerde kullanamaz. Başka bir maksada yönelik ilave görevler
veremez. Genel olarak, üst komutanlıkça birliğe tevdi edilen görevi ifasına yönelik görevler
verir ve bu doğrultuda harekat kontrolüne giren birliğin harekatım takip ve koordine eder.
Harekat kontrolüne verilen birliklerin taktik kontrolünü muhafaza edebilir veya diğer bir ast
komutanlığa devredebilir.

(2) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında askeri birliklerin görevlendirilmesi:

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/D maddesine göre, Valiler, ilde çıkabilecek veya
çıkan olayları; öncelikle emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye çalışacaklar, emrindeki
kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu
kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer
illerin kolluk kuvvetleri ile bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanabileceklerdir.
Bunun yanında, askeri birliklerden kuvvet talep edilmesinin usul ve esaslan ise, Genelkurmay
Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokol ve Genelkurmay Başkanlığı
tararından hazırlanan ilgi direktif ile belirlenmiştir.

Bu düzenlemelerde, valilerin, askeri birlik taleplerini EMASYA Bölge veya Tali
Bölge Komutanlarına iletmeleri gerektiği öngörülmüştür.
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Aynı maddenin üçüncü alt bendi gereğince, Valinin yardım talebi üzerine, ilde
çıkabilecek veya çıkan olaylarda görev alan askeri birlikler, 211 sayılı TSK İç Hizmet
Kanunundan doğan yetkiler ile diğer kanun ve düzenlemelerden doğan kolluk kuvvetlerinin
genel güvenliği sağlamada sahip oldukları yetkileri kullanarak terörle mücadele görev ve
sorumluluklarını yerine getirirler.

Kolluk kuvvetlerinin genel güvenlik ile ilgili görevleri, 2803 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentleri ile 2559 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fikrasında;

Terör suçlan dahil her türlü suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve
uygulamak,

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin
adli hizmetleri yerine getirmek olarak düzenlenmiştir.

Vali tarafından askeri birliklerden yardım istendiğinde;
Olayların niteliğine göre istenen askeri kuvvetin büyüklüğünü (personel, malzeme,

teşkilat vs.) belirleme yetkisi, vali ile koordine etmek şartıyla, askeri birliğin komutanına
aittir.

Görevde kalış süresini belirleme yetkisi, askeri birliğin komutanıyla koordine etmek
şartıyla valiye aittir.

Muhtemel olaylar için istenen ve büyüklüğü ile görevde kalış süresi yukarıda
belirtildiği şekilde belirlenen askeri kuvvet, birlik komutanı tarafından, valinin görüşü de
alınarak olaylara hızlı bir şekilde el koymaya uygun olacağı değerlendirilen yerde, cereyan
eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur.

Askeri kuvvetin müstakil olarak görevlendirilmesi durumunda, verilen görev askeri
kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre
yerine getirilir.

Bu durumda güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve
koordinasyon, yardıma gelen askeri birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından
tespit edilir.

Askeri birliğin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması
^-durumunda; komuta, sevk ve idare, askeri birliklerin (Jandarma dahil) en kıdemli

komutanına aittir. Kolluk kuvvetleri askeri birliklerin olay mahalline intikal ettiği
andan itibaren askeri komutanının emrine girerler. Askeri komutan tarafından aksine bir
emir verilmedikçe olay mahallindeki kolluk kuvvetlerinin almış oldukları tertip, tedbir ve
düzenler bozulmaz.

Olaylara müdahalede hangi kurum-kuruluşlann destek görevi alacağı, il valileri veya
görevlendirildiyse koordinatör vali tarafından, ilgili EMASYA Bölge/Tali Komutanlıkları ile
koordine edilerek belirlenir ve bu husus önceden yapılacak planlamalarda ayrıntılı olarak
belirtilir.

İlgili mülki amir tarafından görevlendirilen Polis Özel Harekat Timleri, iç güvenlik
harekatı süresince EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarının Harekat Kontrolündedir.
Geçici köy korucuları, bölgedeki ilgili Jandarma komutanlığının emir-komutasında olarak,
EMASYA Komutanlıklarının harekat kontrolünde görev yaparlar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ayrılıkçı ve bölücü terör örgütü ile
zamanında, süratli ve etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için, bu bölgelerde, Genelkurmay
Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca imzalanan protokol gereğince, Valilerden alman izin ve
onaylarla kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlama yetkileri bulunan Kara
Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlikler ve bunların harekât kontrolüne verilen
Jandarma iç güvenlik birlikleri kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma
Komutanlığı da, terörle mücadele görevinin yürütülmesinde, öncelikle aynı garnizon içinde
bulunan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığının (EMASYA Tali Bölge Komutanlığı),
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sonra bir üst komutanlık olan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının (EMASYA Bölge
Komutanlığının) bir bağlısı durumundadır ve faaliyetlerini bu çerçeve dahilinde
yürütmektedir.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı; Genelkurmay Başkanlığının 21 mayıs 2001
gün ve HRK: 713O-58-O1/GHD.P1.Ş. (176) sayılı emri ile 2 nci Ordu/ Malatya'nın Harekat
Kontrolünde görev yapmaktadır.

Sonuç olarak; Hakkari Ü Jandarma Komutanlığı, belirtilen yasal mevzuat
doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerini yürütmekte; emir komuta ilişkileri açısından,
yasal düzenlemeler ile Protokol esaslarına göre yürütülen uygulamalar arasında hiçbir
farklılık veya çelişki bulunmamaktadır.

4. VALİLERİN ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEMESİNE İLİŞKİN 5442
SAYILI KANUNUN İl/D MADDESİNİN UYGULAMASI VE İÇ GÜVENLİK
HAREKÂTI KAPSAMINDA HAKKÂRİ İLİNDEKİ EMİR KOMUTA İLİŞKİSİ:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde konunun değerlendirilmesi;
(1) 5442 Saydı İl İdaresi Kanunu:
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A maddesi gereğince; " Vali, il sınırlan içinde

bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek,
kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve
özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tararından verilen
emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür."

5442 sayılı ti İdaresi Kanununun İl/C maddesi gereğince; "İl sınırları içinde
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için
vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alman ve ilan olunan karar ve tedbirlere
uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır."

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesi gereğince; (Değişik: 29/8/1996 -
4178/1 md.) "Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini
mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını
mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için
tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse
Jandarma Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak
üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile
müracaat ederek yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri
Bakanlığından veya askeri birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım
talebinde bulunan vali tararından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin
yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü
olarak yapılabilir.

Vali tarafından askeri birliklerden yardım istenmesi halinde; muhtemel olaylar için
istenen askeri kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan
eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur. Olayların niteliğine göre istenen askerî
kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askerî birliğin komutam tarafından, görevde kalış
süresi, askerî birliğin komutanı ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir. Askeri
kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askeri kuvvet tarafından
kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği
sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. Güvenlik kuvvetleri ile yardıma
gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen askeri birliğin
komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir. Ancak, bu askeri birliğin belirli
görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri
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birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir. Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili
valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi
durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir
komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde
Genelkurmay Başkanlığı ile içişleri Bakanlığı tararından belirlenecek esaslara göre yürütülür.
Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla gerekli görülen
hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir..."

Düzenlemeleri yer almaktadır.
Konunun hukuki boyutunun daha iyi değerlendirilebilmesi için Anayasa

Mahkemesinin 1996/68 esas, 1999/1 karar sayın, 06.01.1999 tarihli kararındaki 5442
sayılı Kanunun İl/D maddesiyle ilgili değerlendirmesinin bazı bölümlerine bakmakta
yarar görülmektedir. Anayasa Mahkemesi kararında;

"Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu
belirtilmektedir. Hukuk devleti, insan haklarına dayanan ve bu haklan koruyucu adaletli bir
hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün etkinliklerinde
hukuka ve Anayasa'ya uygun davranan devlettir. Hukuk devleti ilkesi, devletin tüm
organlarının üstünde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olmasını, yasakoyucunun da
kendisini her zaman Anayasa ve hukukun temel kuralları ile bağlı saymasını gerektirir.

Anayasa'nın 113. maddesinde, "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri,
yetkileri ve teşkilatı yasayla düzenlenir", 128. maddesinde de, "Devletin, kamu iktisadî
teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle görülür" denilmektedir.

14.2.1985 günlü, 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun"un 2. maddesinde, Bakanlığın görevleri belirlenmiştir. Maddenin (a) bendinde,
Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlâkı,
Anayasa'da yazılı hak ye hürriyetleri korumak Bakanlığın görevleri arasında sayılmış, 29.
maddesinde de, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının, İçişleri BakanhğYnın bağlı kuruluşları oldukları belirtilmiştir.

Devletin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirenlerin görev ve
sorumluluklarının yasalarla belirlenmesi ve buna uygun davranılması hukuk devletinin
gereğidir. İlk tümcede yer alan "diğer kuvvetler", kuruluşları, görev ve yetkileri yasalarla
belirlenmiş güvenlik güçleridir...

Paragrafın diğer bölümünde de, ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığı veya
askeri birliklerden ya da her ikisinden de istenme esas ve usulleri belirlenerek valilere kimi
yetkiler verilmiştir. Bir ilde çıkan olayların nitelik ve büyüklüğüne göre kimden yardım
isteneceğinin saptanma yetkisinin bu konudaki değerlendirmeyi kısa sürede ve sağlıklı
biçimde yapma olanağına sahip olan valilere verilmesinde Anayasa'ya aykırılık yoktur.

Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu; 7.
maddesinde de, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kullanılacağı ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmiştir.

Valinin görüsünü de aldıktan sonra olayların niteliğine göre, ne çapta bir askerî
kuvvetle gerekli önlemlerin alınabileceğinin saptanmasında koşullan en iyi biçimde
değerlendirebilecek durumda bulunan, göreve çağrılan askerî birliğin komutanı olduğundan,
yerine getirilecek görevin gereği olarak ona verilen bu yetki olağanüstü hal veya sıkıyönetim
yetkisi sayılamayacağı gibi yasama yetkisinin devri olarak da yorumlanamaz.

Açıklanan nedenlerle, askerî kuvvetin büyüklüğünün askerî birliğin komutanı
tarafından saptanması Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırı değildir.

Tümcede, istenilen askerî kuvvetin görevde kalış süresinin de vali ile koordine
edilerek, askerî birliğin komutanı tarafından saptanacağı belirtilmiştir.
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5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine göre vali, "İl sınırlan içinde bulunan
genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu
düzen ve güvenini korumak için gerekli tedbirleri alır. Bu maksatla, Devletin genel ve özel
kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafindan verilen
emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür."

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması hukuk devletinin önde gelen
görevlerindendir. İlde kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlama görevi valiye aittir. Bu
nedenle, vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi durumunda, yardıma gelen askeri
birliğin görevde kalış süresinin, ilin genel idaresinden ve asayişinden sorumlu olan vali
tarantıdan belirlenmesi zorunludur.

Tümcenin istenen askeri kuvvetin görevde kalış süresinin birlik komutanı
tarafından belirleneceğine ilişkin bölümü Anayasa'nm 2. maddesindeki hukuk devleti
ilkesine aykırıdır.

Fıkranın ikinci paragrafının üçüncü tümcesinde, askerî kuvvetin müstakilen
görevlendirilmesi durumunda verilen görevin askeri kuvvet tarafından kendi komutanının
sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre yerine getirileceği; dördüncü
tümcesinde, hizmet birlikte yürütüldüğünde, güvenlik kuvvetleriyle yardıma gelen askerî
kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyonun, askerî birliğin komutanının da görüşü alınarak
vali tarafindan belirleneceği; beşinci tümcesinde, askerî birliğin belirli görevleri jandarma ya
da polisle birlikte yapması durumunda, komuta, sevk ve idarenin, askerî birliklerin en kıdemli
komutam tarafindan üstlenileceği; altıncı tümcesinde de, birden fazla ili içine alan olaylarda,
aynı ya da farklı askerî birlik komutanlıklarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda, iller ve
kuvvetler arasındaki işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması, emir-komuta ilişkileri ve
gerekli görülen diğer hususların Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından
belirlenecek esaslara göre yürütüleceği öngörülmüştür.

Anayasalda öngörülen olağanüstü hal ve sıkıyönetim durumlarında güvenlik
güçleri ile askerî birliklere yasalarla verilen olağanüstü yetkilerin olağan dönemlerde
kullanılması söz konusu olamaz. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal dönemlerinde yasalarla
getirilen yükümlülüklere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına,
durdurulmasına ve kamu görevlilerinin yetkilerine ilişkin kurallara olağan dönemlerde
geçerlik tanınamaz..."

Görüşlerine yer verilmiştir.

(2) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu "İl/D Maddesi" Gereğince Alınması Gereken
Müşterek Tedbirlere İlişkin Protokol: (EMASYA PROTOKOLÜ)

Bu protokol Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 07.07.1997
tarihinde (27) madde olarak imzalanmıştır.

Protokolün amacı; bir veya birden fazla ilde çıkan veya çıkabilecek olaylarla ilgili
olarak valilerin isteği üzerine askeri birlik tahsis edilmesi durumunda, güvenliğin, asayiş ve
kamu düzeninin sağlanması ve terörle mücadelede; askeri birlikler ile kolluk kuvvetleri
arasında;a. Kuvvet kullanılması, b. Kuvvet kaydırılması, c. Emir komuta ilişkileri, d. işbirliği
ve koordinasyon, e. Gerekli görülen diğer hususları, belirlemek, uygulanacak yöntem ve
alınacak tedbirleri ortaya koymaktır.

Protokol, toplumsal olayların önlenmesinde ve kamu düzeninin sağlanmasında,
mülki amirler (Vali ve Kaymakamlar), EMASYA Komutanlıkları (EMASYA Bölge
komutanlıkları, EMASYA Tali Bölge Komutanlıkları, EMASYA Birlik Komutanlıkları),
kolluk kuvvetleri (Jandarma, Polis, GKK, Özel Güvenlik Birimleri) ve askeri birlikler ile
bunlar arasındaki yetki, görev ve sorumluluklar ile müştereken uygulanacak tedbirleri
kapsamaktadır.
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Protokol, terör ve toplumsal olayları değerlendirmek, kullanılacak kolluk kuvvetlerini
düzenlemek, olaylara müdahale yöntemlerini belirlemek, kesintisiz koordinasyon ve
işbirliğini sağlamak maksadıyla; il ve ilçe bazında "İL ve İLÇE GÜVENLİK
KOORDİNASYON KOMİSYONLARI" ihdas edilmesini, "İl Güvenlik Koordinasyon
Komisyonlarının0; Vali, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, İl Jandarma Komutam, İl
Emniyet Müdürü, MİT temsilcisi ve gerekli görülen diğer ilgililerden oluşmasını, "İlçe
Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarının"; Kaymakam, Garnizon Komutanı veya temsilcisi,
ilçe Jandarma Komutam, ilçe Emniyet Amiri, MİT temsilcisi (varsa) ve gerekli görülen diğer
ilgililerden oluşmasını öngörmektedir.

Protokol, "İl ve İlçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarının", yeterli hazırlık
zamanı bırakacak şekilde; olaylara karşı alınacak tedbirleri ve müdahale yöntemlerini tespit
etmesi ve askeri kuvvet talep edilmesi konusunda mülki amirlerin karar vermelerine yardımcı
olması esasım getirmektedir. Protokol, İl ve ilçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarının,
illerde vali, ilçelerde kaymakamların başkanlığında ayda bir defa olağan, gerekli hallerde
olağanüstü toplanarak, il ve ilçenin güvenlik durumunu değerlendirmeleri de öngörülmüştür.

Protokol, Mülki Amirlerin olaylara müdahale için (tabii afet durumları hariç) askeri
birlik talebinde bulunmadan önce; Kolluk kuvvetleri ile kontrol altına alınabilecek olaylarda
zayıf bir ihtimalde olsa olaylann kontrolden çıkması söz konusu ise, kuvvet talebinde
bulunmaksızın, EMASYA Komutanlıklarına (Bölge/Tali) bilgi vererek, kademeli hazırlık
süresi imkanı sağlamasını, İl ve ilçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarında yapılan durum
değerlendirmesi neticesinde, mülki amirler tarafından askeri birliklerden kuvvet talebi
zorunlu görülür ise, birlik komutanları ile koordinede bulunularak, uygun müdahale
usullerinin icra edilmesine imkan verecek tarzda; birliklere hazırlık ve teşkilatlanma için
yeterli zamanı sağlayacak şekilde önceden uyan yapılmasını, Metropollerde, kamu düzenini
bozma istidadı gösteren, terör dışındaki toplumsal olayların; kolluk kuvvetleri ile
bastırılmasının esas alınmasını ve gerekli görülen hallerde, askeri gücün "Caydıncılık"
özelliğinden yararlanılmasını, sportif faaliyetler, futbol maçları, planlı gösteri ve yürüyüşler
gibi olağan durumlar için, askeri kuvvet talebinde bulunulması hususunun özenle
değerlendirilmesini, zorunluluk olmadıkça bu konularda kuvvet talebinde bulunulmamasını
öngörmektedir.

Protokol, toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi toplumsal olaylann şekil değiştirerek birçok
bölgede, geniş halk kitlelerine yaygınlaşması, şiddete, katliama veya anayasal düzene
yönelmesi durumunda; il/ilçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonunun,olağanüstü ve
ivedilikle toplanmasını, bu gibi durumlarda EMASYA Komutanlıklarının (Bölge/Tali);
olayları yekinen takip edeceğini ve birliklerin hazırlıklarını tamamlayacağım, olaylara
müdahale edebilecek toplanma bölgelerinde, birliklerin hazır bulundunılacağmı, olaylann
gelişmesini değerlendireceğini, başta mülki amirler olmak üzere, ilgili kademelere bilgi
verileceğini ve gecikmenin yaratacağı mahzurlan ortan kaldırmak için olaylara müdahale
edeceğini, bu ve benzeri durumlarda olaylann yaygınlaşmasını önlemek ve olayları
bastırmanın esas alınacağını öngörmektedir.

Protokole göre Emir-Komuta İlişkileri de şu şekilde düzenlenmiştir;
EMASYA Planlarının uygulanması için mülki makamlar tarafından kuvvet talebinde

bulunduğu ve olay mahalline intikal edildiği andan itibaren, kıdemli askeri komutam
(Jandarma dahil) emir komutayı alır. Kolluk kuvvetleri, bu andan itibaren askeri komutanın
emrine girerler. Askeri komutan tarafından aksine bir emir verilmedikçe, olay mahallindeki
kolluk kuvvetlerinin almış olduklan tertip, tedbir ve düzenler bozulmaz.

Emir komutanın askeri birlik komutanına seçtiği andan itibaren, zor kullanmanın
derecesinin tayini ile kullanılacak araç ve gereçler ile silah kullandırmanın yetki ve
sorumluluğu askeri komutandadır.

Mülki makamların koordinatörlüğünde muhtelif senaryolara göre; EMASYA
planlarının uygulanması, emir komuta ilişkileri ve işbirliği esaslarının geliştirilmesi
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maksadıyla; ilgili EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıkları ve kolluk kuvvetleri
personelinin katılımı ile EMASYA / GÜVENLİK Komutanlıklarının koordinatörlüğünde,
yılda en az bir defa EMASYA semineri düzenlenir.

Uygulamada görülen aksak ve eksik yönleri gidermek amacıyla her kurum kendi
personelini eğitir. . . .

İlgili mülki amir tararından görevlendirilen Polis Özel Harekat Timleri, iç Güvenlik
Harekatı süresince EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklan'mn harekat kontrolünde
görev yaparlar. Geçici Köy Korucuları da, bölgedeki ilgili Jandarma Komutanlığının emir-
komutasında olarak; EMASYA Komutanlıklarının harekat kontrolünde görev yaparlar.

Protokole göre Harekat Merkezleri Kurulması da öngörülmüştür;
Mülki makamlardan askeri kuvvet talebi geldiği andan itibaren, EMASYA

Komutanlıkları nezdinde teşkil edilen "Asayiş Harekat Merkezlerinde; Jandarma
Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerini temsilen gerekli irtibat ve koordineyi sağlayacak
şekilde, yeteri kadar irtibat personeli ve muhabere teçhizatı bulundurulur ve 24 saat esasına
göre faaliyet gösterilir.

Olayları en üst seviyede takip etmek, hükümeti ye komuta katını bilgilendirmek
maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bir İç Güvenlik Harekat Merkezi
oluşturulmuştur. EMASYA Komutanlıkları acil durumlarda bu merkez kanalıyla doğrudan
yönlendirilir. İçişleri Bakanlığı seviyesinde de buna eşdeğer bir "ASAYİŞ HAREKAT
MERKEZİ"nin teşkili ile her iki kurum arasında iş birliği ve koordinasyona işlerlik
kazandırılır.

Protokole göre Müşterek İstihbarat Merkezleri tesis edilmektedir;
EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarında; terörle mücadelede görev yapan

bütün birimlerin istihbarat gayretlerinin birleştirilmesi ve istihbaratın koordinesi için,
"MÜŞTEREK İSTİHBARAT MERKEZLERİ" tesis edilir. Başbakanlığın 25 HAZİRAN
1996 gün ve 11269 sayılı genelgesi gereğince Jandarma, MİT ve Emniyet temsilcileri de bu
merkezin çalışmalarına asil üye olarak katılırlar. Jandarma, MİT ve Emniyet temsilcileri,
EMASYA Bölge Komutanlığının belirleyeceği zaman, şekil ve usullerle çalışmalarım ve
istihbarat bilgilerim takdim ederler ve karşılıklı istihbarat mübadelesinde bulunurlar. Elde
edilen sonuçlardan ilgili valiye bilgi verilir.

Ayrıca Protokol ile; EMASYA görevlerinde ve özellikle kırsal alanda terörist
unsurlara karşı icra edilecek operasyonlarda polis özel harekat timleri ile askeri birliklerin
birlikte kullanılması amacıyla, EMASYA komutanlıkları ve ilgili mülki amirlerin
koordinasyonu ile müşterek tatbikatlar icra edileceği, protokolün uygulanmasından doğacak
ihtilaflar, aksayan hususlar ve değişiklik tekliflerinin karşılıklı görüşmeler yoluyla
düzeltileceği de hüküm altına alınmıştır.

Bu protokolün günümüz şartlarında yeniden ele alınması fikrinden hareketle İçişleri
Bakanlığının bazı çalışmalar yaptığı, bu kapsamda konunun Mülkiye Müfettişlerine de
inceletildiği bilinmektedir. Aşağıda yapılan bu çalışmalardan da yararlanılarak konu
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

PROTOKOLÜN. 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU VE İLGİLİ DİĞER
MEVZUAT ACISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 17.06.2003 gün 4897 sayılı Kanunla değişik 11.
Maddesinin (D) fıkrası, "... birden fada ili içine alan** bir bölgede "olaylar çıkması
durumunda** yardım isteme esaslarının İçişleri Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı
arasında belirlenecek esaslara göre yürütüleceğinin öngörmesine rağmen, protokolde "bir
ilde" çıkan olaylar da aynı kapsamda ele alınmıştır. Bu şekilde 5442 sayılı Kanunun
çizdiği sınıra aylan olarak alan genişlemesi yapıldığı görülmektedir.

Yasanın uygulama esaslarını ayrıntılarıyla düzenlediği ve hakkında ayrıca herhangi bir
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düzenleyici işlem çıkarılmasına gerek görmediği bir ilde çıkan olaylar konusunda,
kendiliğinden hareket edilerek başka bir düzenleme getirilmesinin yetki yönünden 5442
sayılı Kanunun İl/D maddesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Protokolün düzenleniş amacının, 5442 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde birden
fazla ili içine alan olaylarda, birden çok il valisi tarafından aynı veya farklı askeri birlik
komutanlarından yardım istenilmesi durumunda ortaya çıkabilecek işbirliği, koordinasyon ve
emir-komuta ilişkilerine yönelik sorunları gidermekle sınırlı olması gerektiği açıktır.
Dolayısıyla Kanun tarafından, birden çok ili kapsayan olayların ortaya çıkması durumunda
İçişleri Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı arasında belirlenecek esaslara göre hareket
edileceğinin öngörülmesi; ortaya çıkan olaylardan doğacak işbirliği, koordinasyon ve emir-
komuta sorunlarının tek tek il valilerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını aşan bir
mahiyet kazanması nedeniyle asayiş ve güvenliğin sağlanması ve il valileri arasında görev
yetki ve sorumluluk karmaşasına yol açılmaması bakımından daha üst bir koordinasyon
çerçevesi oluşturma amacına yöneliktir. Yoksa protokol ile ya da diğer herhangi bir şekilde
getirilecek düzenleme; il valilerine ve daha alt düzeyde kaymakamlara 5442 sayılı Kanun ile
asayiş ve güvenliğin sağlanması sorumluluğu çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri ortadan
kaldıracak ya da sınırlarım daraltacak nitelikte olamaz. Oysa, söz konusu protokol, çıkarılış
amacının 5442 sayılı Kanuna aylan olmasının yanı sıra, askeri birlik komutanlarına
valilerden yardım talebi gelmemesi halinde bile kendi takdir ve inisiyatiflerini
kullanarak doğrudan doğruya olaylara müdahale etme yetkisi tanıması nedeniyle vali ve
kaymakamların İl İdaresi Kanununun kendilerine tanıdığı "bulundukları yerde asayiş ve
güvenlikten birinci derecede sorumlu olma" statülerinden kaynaklanan görev ve
yetkilerini fiilen ortadan kaldırdığı ve aym zamanda taşra yönetiminin esasını oluşturan
"il sistemFne de aykın olduğu değerlendirilmektedir.

Protokolün 5 inci maddesi, terör ve toplumsal olayların değerlendirilmesi, olaylara
müdahale yöntemlerinin belirlenmesi, kesintisiz işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
amacıyla il ve ilçeler bazında "İl ve İlçe Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarının
kurulmasını öngörmektedir. Protokol ile getirilen bu düzenleme, İl İdaresi Kanunu *na
dayalı örgütlenme yapışma ve asayiş hizmetleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk
çerçevesine aykın olduğu gibi, bunun gibi ciddi idari birimlerin bir protokol ile
oluşturulması idare hukukunun genel ilkelerine de uymamaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, asayişe ilişkin görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinde uyulacak yol ve yöntemler konusunda mülki idare amirlerine geniş bir takdir
yetkisi tanımıştır. Bu açıdan, protokolün 5inci ve 6ncı maddeleri birlikte değerlendirildiğinde;
mülki idare amirlerinin büyük çaplı asayiş olaylarına müdahale etmeden önce, olağan ve
olağanüstü sürelerle toplanması gerektiği belirtilmek suretiyle sürekli bir birim halinde ihdas
edilen il ve ilçe güvenlik koordinasyon komisyonlarının görüşüne başvurmaları
öngörülmekte; karara varılmadan önce ortaya çıkan durumun bu komisyonlarda görüşülmesi
bir zorunluluk haline getirilmektedir. Protokolün bu maddeleriyle getirilen düzenleme;
mülki idare amirlerinin takdir yetkisini ve hareket serbestisini kısıtlamakta; bu yönüyle
de İl İdaresi Kanununa aykırılık teşkil etmektedir.

Protokolün, gecikme durumunda EMASYA komutanlıklarının mülki amirlerin yardım
talebi olmaksızın olaylara müdahale edebilmesine imkan veren 9 uncu maddesi, 5442 sayılı
Kanuna yetki, şekil, konu ve maksat yönlerinden aylan düşmekte, hatta bu yasanın
getirdiği düzenlemeyi bütünüyle geçersiz kılmaktadır. Askeri birliklerin güvenlik
kuvvetleriyle bastırüamayacak çaptaki olaylara müdahale etmelerinin, ancak valilerin
yardım istemeleri durumunda söz konusu olabileceği 5442 Saydı Yasa'nm İl/D
fıkrasında herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak bir biçimde belirtilmiştir.

Askeri birliklerden yardım istenilmesi üzerine olay mahalline gelen askeri birlik
komutanının aym konuda görev yapan mevcut kolluk kuvvetlerine de komuta etmesi 5442
sayılı Kanunun 1 l/D maddesinin gereği olup, kolluk kuvvetlerinin askeri birlik komutanının
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emrine girmesi ancak mülki idare amirlerinin yardım taleplerinin ilgili birliğe iletilmesi
üzerine gönderilen askeri birliğin olaylara müdahale etmek üzere göreve başlamasından sonra
gerçekleşebilecektir. Askeri birliklerin belirli görevleri polis veya jandarma ile birlikte
yapması durumunda komuta sevk ve idarenin askeri birliklerin en kıdemli komutam
tarafindan üstlenilmesi keyfiyeti, vali tararından yardım talep edilmesinden sonraki aşamaları
kapsamaktadır.

Askeri birliklerin zamanı ve boyudan belli olmayan ve önceden kestirilemeyecek
yardım taleplerine yasada belirtildiği üzere en kısa surede cevap verebilme yeteneği
kazanmak üzere yapmaları gereken ön hazırlık, prova ya da tatbikat eğitimleri bütünüyle
kendi sorumluluklarında bulunmaktadır. Bu çerçevede, yardım istenilmesine esas oluşturacak
olayların ortaya çıkmasından önce eğitim, seminer, uygulama ya da prova türünden her türlü
hazırlık çalışması mülki ya da askeri birimlerin kendi yetki ve sorumluluk alanları içinde
olup; bu tür çalışmaların olayların vukuundan önce sivil ve askeri birimler arasında ortak
uygulamaya konu olması yeni komuta, koordinasyon, görev ve yetki tartışmalarını da
beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle, doğal olarak yasa ile getirilen yardıma koşma
yükümlülüğünün gereği, askeri birimlerin umulmadık zamanlarda ortaya çıkan bu tür
olaylara anında ve etkili bir biçimde müdahale edebilmelerini sağlayacak şekilde gerekli
eğitim ve hazırlık çalışmalarını önceden yapmış olmaları beklendiğinden; yardım talep
edilmesinden önceki aşamalara ilişkin olarak sivil ve askeri birimlere ortak görev ve
tatbikat sorumluluğu yükleyen Protokolün 7 İnci ve 16 inci maddeleri ve benzeri
düzenlemelere gerek bulunmamaktadır.

5442 sayılı Kanunun İl/D Maddesi, yardıma gelen askeri birlikle güvenlik
kuvvetleri arasındaki İşbirliği ve koordinasyon esaslarının, askeri birlik komutanının da
görüşü alınarak vali tarafindan tespit edileceğini öngörmekte; askeri birlikler ile güvenlik
kuvvetleri arasında emir ve komutanın en kıdemli askeri birlik komutanı tarafından
üstlenilmesini, askeri ve sivil kuvvetlerin birlikte görev yapması şartına bağlamış
bulunmaktadır. Yasanın getirdiği düzenleme bu şekilde iken, protokolde sivil ve askeri
kuvvetler arasındaki emir ve komuta ilişkilerini düzenleyen 14 üncü ve 16 inci madde
hükümleri; sanki herhangi bir suretle askeri birliklerden yardım istenilmesi halinde, bölgede
aynı konuda görev yapan polis ya da jandarma kuvvetlerinin vali tarafindan askeri birliklerle
ortak görev yapmak üzere görevlendirilip görevlendirUmediklerine bakılmaksızın otomatik
olarak yardıma gelen askeri birlik komutanının emrine gireceği şeklinde düzenlenmiş
bulunmaktadır. Oysa belli bir olaya müdahale konusunda askeri birliklerle polis ya da
jandarma kuvvetlerinin birlikte görev yapıp yapmayacakları hususu valinin takdirinde
olup, askeri ve sivil kuvvetlerin aynı olayla ilgili de olsa ayrı ayrı görevlendirilmeleri
durumunda, polis veya jandarma güçlerinin kaçınılmaz olarak askeri birliğin
komutasına girmesini öngören düzenlemeler 5442 saydı Kanuna aykırı düşmektedir.

Protokolün 20 inci maddesi gereğince, mülki makamlardan askeri kuvvet talebi
geldiği andan itibaren, valinin ortak görev yapılması hususundaki görüş ve kanaatine
bakılmaksızın EMASYA Komutanlıkları nezdinde teşkil edilen "Asayiş Harekat
Merkezlerinde gerekli irtibat ve koordineyi sağlamak üzere jandarma komutanlıkları ve
emniyet müdürlüklerini temsilen irtibat personeli bulundurulması zorunluluğunun
getirilmesi, valilerin olaylara müdahalede askeri ve sivil birliklerin ortak görev
yapabilmeleri hususundaki takdir yetkilerini ortadan kaldırıcı yönde sonuç
doğurmaktadır. Yine Protokolün, terörle mücadelede görev yapan tüm birimlerin istihbarat
gayretlerinin birleştirilmesi ve istihbaratın koordinesi amacıyla EMASYA Bölge ve Tali
komutanlıkları nezdinde Jandarma, Emniyet ve MİT görevlilerinin de üye sıfatıyla
katılacakları "Müşterek İstihbarat Merkezleri" kurulmasını ve ayrıca terörist unsurlara karşı
icra edilecek operasyonların yürütülmesi amacıyla EMASYA Komutanlıkları nezdinde
müşterek tatbikatlar icra edilmesini öngören 22 inci ve 23 üncü maddeleri de, bu kapsamda
ele alınmalı; asayiş ve güvenlik sorumluluğunun birinci elden askeri birimlerin emir ve
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gözetimi altında yürütülmesi yönünde sonuç doğuracak, yasaya aylun düzenli ve sürekli
örgütlenmelere gidilmesi biçiminde değerlendirilmektedir.

Protokole göre; olayları en üst seviyede takip etmek, hükümeti ve komuta katım
bilgilendirmek maksadıyla. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bir İÇ GÜVENLİK
HAREKAT MERKEZİ oluşturulmaktadır. İçişleri Bakanlığı seviyesinde de buna eşdeğer
bir "ASAYİŞ HAREKAT MERKEZi"nin teşkili ile her iki kurum arasında iş birliği ve
koordinasyona işlerlik kazandırılması öngörülmektedir. İç güvenlikten birinci derecede
sorumlu olan İçişleri Bakanlığı bir tarafa bırakılarak, hükümeti bilgilendirmek
görevini bile üstlenen Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Harekat
Merkezi kurulmuş obuası İçişleri Bakanlığının tamamen dışlanmasından başka bir şey
değildir.

Bu protokolün 07.07.1997 tarihinde hangi şartlarda imzalandığı ayrı bir değerlendirme
konusu olmakla birlikte, dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarının bu Protokole itiraz
etmeksizin imzalamış olması da İçişleri Bakanlığı ve mülki idare adına ciddi bir yanılgı
olmuştur.

Mülki birimlerin askeri kuvvetlerden yardım İstemeleriyle ilgili hususların
protokol ile düzenlenmesi hukukun temel ilkelerine, bu çerçevede yasa ve normlar
hiyerarşisine uygun düşmemektedir. Yasalarda yer alan, ancak nasıl yerine getirileceği belli
olmayan hususların düzenlenmesi için, kural olarak tüzük ya da yönetmelik çıkarılması
gerekmektedir. Öte yandan, hukuk hiyerarşisi içinde bir üst kademede bulunan bir
hukuk metninde yer almayan ya da üst kademedeki hukuk metni tarafından
öngörülmeyen hususların alt kademedeki hukuk metinleri tarafından düzenlenmesi
mümkün değildir.

Konusu, sınırlan ve şartlan belli özel bir durumla ilgili husustan açıldığa
kavuşturucu nitelikteki sözleşme hükümlerini ihtiva etmesi gereken "protokol";
idarenin eylem ve işlemlerinin düzenlenmesinde genel çerçevede başvurulabilecek
hukuki değeri olan bir metin olarak görülmemelidir. Bu durumda yalnızca özel bir konu
ile ilgili olması gereken protokol biçimindeki bir sözleşme metninin, idarenin genel nitelikteki
eylem ve işlemleri için hukuki dayanak oluşturması uygun bir yol olarak gözükmemektedir.

Bu nedenle, yasada değinilen "birden çok ilde çıkan olaylarla ilgili hususların çözümü
ile ilgili esasların İçişleri Bakanlığı ile Genel Kurmay başkanlığı arasında müştereken
belirlenmesi" ne ilişkin hüküm; yasanın karanlıkta bıraktığı noktaların açıklığa
kavuşturulması için çıkarılacak yönetmelikte yer alacak uygulama esaslarının her iki kuruluş
tarafından belirlenmesi anlamındadır. Öte yandan, yasada yönetmelik çıkarılmayacağına
ilişkin bir açıklama ya da işaret de bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin 5442 sayılı İl İdaresi Kanun'da değişiklik yapan 4178 sayılı
kanunun iptali için açılan iptal davasında hukuk devleti ilkesini;" Anayasa'nın 2.maddesinde,
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devleti, insan
haklarına dayanan ve bu haklan koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam
ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün etkinliklerinde hukuka ve Anayasa'ya uygun
davranan devlettir. Hukuk devleti ilkesi, devletin tüm organlarının üstünde hukukun mutlak
bir egemenliğe sahip olmasını, yasa koyucunun da kendisini her zaman anayasa ve hukukun
temel kuralları ile bağlı saymasını gerektirir." şeklinde yorumlayarak bu konuda genel bir
çerçeve çizmiş ve yasa koyucunun bile bu sınırların dışına çıkamayacağını belirtmiştir.

Bu durumda, yukarıdaki izahat ışığında Türk Hukuk sisteminin "Normlar
Hiyerarşisi** içinde yeri olmayan ve getirdiği düzenlemeler ve ihdas ettiği birimlerle en
az "tüzük" mertebesinde hatta belki biraz daha üstünde olan ve fakat Resmi Gazete'de
yayınlanamayan (ve yayınlanması da mümkün olmayan), İçişleri Bakanlığı adına "Vali-
Müsteşar", Genelkurmay Başkanlığı adına da "Korgeneral- Harekat Başkam**
tarafından imza altına alman, adı "protokol" olan bu tasarrufun, başta 5442 saydı
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Kanunun lafzına ve ruhuna, hukukun temel ilkelerine ve "normlar hiyerarşisine" aykırı
olduğu değerlendirilmektedir.

Bu aykırılıktan hareket eden İçişleri Bakanlığı, "Birden Fada İli İçine Alan
Olaylarda Valilerin Askeri Birliklerden Yardım İstemesine İlişkin Esaslari» düzenleyen
taslak bir metin hazırlamış ve konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerinin alınması amacıyla
04.03.2005 gün ve 1348 sayılı yazıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı. 21.11.2005 gün ve 3631178 sayılı cevabi yazısında: "Gerek
hazırlanış tekniği gerekse içerdiği ayrıntılar nedeniyle, yürürlükteki protokolün,
Kanunun öngördüğü amaca daha fazla hizmet ettiği, buna karşılık yeni taslağın bu
açıdan yeterli olmadığı kıymetlendirümektedir... EMASYA Direktifinde askeri birlikler
ile mülki makamlar ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon hususlarına daha
fazla açıklık getirilmiştir. Ayrıca, PKK terör örgütünün, yurt içindeki terörist sayısında ve
eylemlerindeki artış ile terör örgütü yandaşlarınca düzenlenen son zamanlardaki kanunsuz
gösterilerde yaşanan olaylar dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde, güvenlik güçlerinin
toplumsal olaylar ve terör olayları ile daha sık karşılaşılabileceği kıyrnetlendirilmektedir. Bu
gerekçelerle; etkin olarak uygulanan ve bu güne kadar herhangi bir sıkıntı Ue
karşılaşılmayan 1997 tarihli Protokolün, bu aşamada değiştirilmesinin gerekli olmadığı,
İleride terörün gündemden çıkması durumunda, Protokolün güncellenmesine ihtiyaç
duyulması halinde bunun, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca
oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından yapılabileceği değerlendirilmektedir."
denilmek suretiyle İçişleri Bakanlığının talebi kabul edilmemiştir.

Protokolün gözden geçirilmesi konusunda Genelkurmay Başkanlığının yetkililerinin
de katılacağı ortak bir çalışmanın yapılması, işbirliği esaslarının "protokol" başlıklı bir
metinle değil, Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir Yönetmelikle düzenlenmesinin daha uygun
olacağı değerlendirilmektedir.

b) Hakkari'deki jandarma iç güvenlik birliklerinin emir-komuta ilişkisi;

Jandarma Genel Komutanlığının verdiği bilgilere göre:
Jandarma; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 ncü

maddesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve
nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak
tanımlanmaktadır.

2803 Sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğinin 139 ncu maddesinde, Jandarma birliklerinin; Genelkurmay Başkanlığınca
lüzum görülen haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile
Kuvvet Komutanlıkları emrine gireceği, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı
emrinde normal görevlerine devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin görev ve sorumluluklan,
olağan döneme ve olağanüstü yönetim dönemlerine göre farklılık arz etmektedir.

Bilindiği üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde, 1987 yılında
285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin İhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
ve bu KHK'ye ilave hüküm eklenmesine dair 286 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,
terörle mücadele harekatına yönelik bazı düzenlemeler yapılmış ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birlik ve birimlerinin
gerek kendi aralarında gerekse mülki makamlarla olan ilişkilerinde, hangi esaslara bağlı
olarak faaliyet yürütecekleri belirlenmiştir.

Ancak, olağanüstü hal uygulamasının niteliği itibariyle geçici obuası sebebiyle, 285 ve
286 sayılı KHK'lerdeki esas ve usullerden olağan döneme geçiş sırasında emir komuta
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ilişkileri başta olmak üzere, terörle mücadele faaliyetlerinde bir boşluk içerisine düşülmemesi
amacıyla 07 Temmuz 1997'de Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, 5442
Sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak toplam (27)
maddeden oluşan bir "Müşterek Protokol" imzalanmıştır. İmzalanan protokol, Genelkurmay
Başkanlığınca Jandarma dahil ilgili TSK bağlılarına ve İçişleri Bakanlığınca da, 81 İl
Valiliğine ve ilgili birimlerine yayımlanmıştır...

Bu düzenlemelerde, valilerin, askeri birlik taleplerini EMASYA Bölge veya Tali
Bölge Komutanlarına iletmeleri gerektiği öngörülmüştür...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ayrılıkçı ve bölücü terör örgütü ile
zamanında, süratli ve etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için, bu bölgelerde, Genelkurmay
Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca imzalanan protokol gereğince, Valilerden alınan izin ve
onaylarla kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlama yetkileri bulunan Kara Kuvvetleri
Komutanlığı bağlısı birlikler ve bunların harekât kontrolüne verilen Jandarma iç güvenlik
birlikleri kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, Hakkari Ü Jandarma
Komutanlığı da, terörle mücadele görevinin yürütülmesinde, öncelikle aynı garnizon içinde
bulunan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığının (EMASYA Tali Bölge Komutanlığı),
sonra bir üst komutanlık olan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının (EMASYA Bölge
Komutanlığının) bir bağlısı durumundadır ve faaliyetlerini bu çerçeve dahilinde
yürütmektedir.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı; Genelkurmay Başkanlığının 21 Mayıs 2001
gün ve HRK: 7130-58-01/GHD.P1.Ş. (176) sayılı emri ile 2 nci Ordu/ Malatya'nın Harekat
Kontrolünde görev yapmaktadır.

Sonuç olarak; Hakkari b Jandarma Komutanlığı, belirtilen yasal mevzuat
doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerini yürütmekte; emir komuta ilişkileri açısından,
yasal düzenlemeler ile Protokol esaslarına göre yürütülen uygulamalar arasında hiçbir
farklılık veya çelişki bulunmamaktadır.

Denilmek suretiyle Hakkari'deki emir-komuta ilişkisinin yapısı özetlenmiştir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde

bulunan J.Gn.K.lığı birlikleri ile J.Gn.K.hğı arasındaki emir komuta bağlantısının diğer
bölgelere göre farklılık gösterdiği, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak,
Şanlıurfa ve Van illerindeki J.Gn.K.bğı birliklerinin İç Güvenlik Harekatının yürütülmesi ile
ilgili konularda .. .Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Harekat Komutası/Kontrolünde
olduğu, bu kapsamda;

• Hakkari İl J.Komutanlığı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay IClığına
(Hakkari EMASYA Tali Bölge K.üğı),

• Hakkari Dağ ve Komando Tugay Kliği, Van J. Asayiş Kolordu IClığına
(EMASYA Bölge Komutanlığı),

• Van J. Asayiş Kolordu ICuğı Malatya 2 nci Ordu IClığına,
• Malarya 2 nci Ordu IClığı da Kara Kuvvetleri Komutanlığına,

Bağlı olarak hizmetlerini yürüttüğü anlaşılmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesindeki düzenleme belli şartların
gerçekleşmesi ve ilgili Vali yada Valilerin talep etmesi halinde askeri birliklerin iç güvenlik
hizmetinde geçici olarak kullanılmalarına ilişkin esasları düzenlemektedir. Dolayısıyla 5442
sayılı Kanunun 11/D maddesi gereğince Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
arasında 1997 yılında imzalanan Protokol ve bu protokol gereğince Genelkurmay
Başkanlığınca hazırlanan EMASYA Direktifi, (yukarıda izah edilmeye çalışılan eksik
yönlerine rağmen) ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir sistemi öngörmektedir.
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Ancak Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Sımak, Şanlıurfa ve Van illerinde
J.Gn.K.hğı birliklerinin iç Güvenlik Harekatının yürütülmesi ile ilgili konularda Kara
Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine bağlı olarak hizmet verdikleri ve bu durumun belli bir
zamana has, anzi bir durum olmadığı, süreklilik arzettiği anlaşılmaktadır. Bölgede OHAL
uygulamasının ve OHAL Bölge Valiliğinin kaldırılmış olmasına rağmen belli illerde
bölgesel nitelikli bu uygulamanın devam etmesi ve iç güvenlikten Kara Kuvvetleri
Komutanlığının sorumlu olması, aynca Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt illerinden
sorumlu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının yarlığını devam ettiriyor
olması, polis bölgesi dışındaki alanlarda iç güvenlik hizmetini İçişleri Bakanlığının bağlı
kuruluşu olarak sunan Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birlikleri açısından
olduğu kadar emniyet ve asayişten birinci derecede sorumlu olan Valiler açısından da
bir handikap oluşturmaktadır. Hakkari İl Jandarma Komutanının iç güvenlik hizmeti
sunarken, Hakkari'deki Tugay Komutanına, Van'daki Asayiş Kolordu Komutanına,
Malatya'deki 2 nci Ordu Komutanına ve Kara Kuvvetleri Komutanına bir şekilde bağlı
olarak hizmet vermesinin pratik bir yararı olmadığı düşünülmektedir. İl Valisinin,
Jandarma Genel Komutanlığının, İçişleri Bakanlığının pasifize edildiği bu sistemin
devamında kamu yararı olmadığına inanılmaktadır.

İl Jandarma Komutanlıklarının, İl Emniyet Müdürlükleri gibi mülki hizmetler
açısından doğrudan İl Valisine bağlı olarak hizmet sunması esasına aykırı olan tüm
uygulamaların ivedi olarak gözden geçirilmesi ve kaldırılması, Jandarmanın tarihten
gelen misyonu çerçevesinde askeri hizmetler hariç başka Kuvvetlerin etkisinden
çıkarılarak, Genel Komutanının kendi hiyerarşisi içinden çıkacağı bir yapıya
kavuşturulması gerektiğine inanılmaktadır.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla, kentlerde yaşayan vatandaşların iç
güvenlik hizmetlerini neredeyse birbiriyle hiçbir benzerliği olmayan farklı iki
kurumdan (Emniyet-Jandarma) alıyor olmalarının mantıklı bir izahı
yapılamamaktadır. Kurumsal ve mesleki taassupların bir yana bırakılarak iç güvenlik
hizmetlerinin İçişleri Bakanlığına bağlı tarihi geçmişi ve birikimi olan polis, jandarma
ve sahil güvenlik birimleri tarafından başka bir müdahaleye gerek kalmaksızın aynı
şartlarla yürütülmesinin sağlanması konusunda gerekli yasal altyapı oluşturulmalıdır.

Bu alandaki konuların açıkça konuşulamıyor, tarüşılamiyor olmasının sorun
olmadığı manasında yorumlanmaması gerektiği, sivil, askeri ve siyasi otoritelerin bir
araya gelerek İç güvenlikle ilgili sorunları ayrıntılı olarak masaya yatırması gerektiği,
AB uyum sürecine uygun tedbirlerin gecikmeksizin alınması gerektiği
değerlendirilmektedir.

Tüm bunların dışında; olağanüstü ve sıkıyönetim dönemleri hariç, olağan
dönemlerde, iç güvenlik konusunda ülkenin bir yöresinde veya tamamında sürekli veya
geçici olarak Genelkurmay Başkanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının
doğrudan görev üstlenmesi gerektiği konusunda bir zorunluluk ve/veya siyasi irade
varsa, yasa koyucunun bu yönde hiçbir tereddûte yer bırakmayacak şekilde Kanuni bir
düzenleme yapmasının da bu konudaki tartışmaları ve çekişmeleri ortadan kaldırmak
açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir."

2. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlanan 09.11.2005 Gününde Kitapevinde
Patlama Olayı ile İlgili iddianamede Konunun Ele Alınışı

Van Cumhuriyet BassavauğTnın (CMUnun 250. Maddesi ile Yetkilil 03.03.2006
gün ve soruşturma NO:2005/750. esas no:2006/32. karar no:2006/Tlu. 09.11.2005 günü

düzenlenen İddianamede, bu durum söyle izah edilmektedir:
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"Jandarma; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun da emniyet
ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği
görevleri yerine getiren silâhlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvveti olarak tarif edilmektedir.

2803 Sayılı Kanunda ve Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde
Jandarma birliklerinin; Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen haller ile sıkıyönetim,
seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine
gireceği, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde rutin görevlerine devam
edeceği de belirtilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerimizde, 1987 yılında 285 sayılı
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin İhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve bu
KHK'ye ilave hüküm eklenmesine dair 286 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, terörle
mücadelede bazı düzenlemeler yapılmış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birlik ve birimlerinin gerek kendi aralarında gerekse
mülkî makamlarla olan ilişkilerinde, hangi esaslara bağlı olarak faaliyet yürütecekleri
açıklanmıştır. Olağanüstü hal uygulaması niteliği itibariyle geçici bir uygulamadır. Bu
sebeple, 285 ve 286 sayılı KHK'lerdeki esas ve usullerden olağan döneme geçiş sırasında
emir komuta ilişkileri başta olmak üzere, terörle mücadele faaliyetlerinde bir boşluk içerisine
düşülmemesi amacıyla 07 Temmuz 1997'de Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
arasında, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak
toplam (27) maddeden oluşan bir "Müşterek Protokol" imzalanmıştır. İmzalanan protokol,
Genelkurmay Başkanlığınca Jandarma dahil ilgili Türk Silâhlı Kuvvetleri birimlerine ve
İçişleri Bakanlığınca da, 81 İlimizin Valiliğine ve ilgili birimlerine gönderilmiştir. Protokolün
yayımlanmasından sonra, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan ve zaman zaman yenilenen
EMASYA direktifleri yayımlanarak, anılan Müşterek Protokoldeki hususlar teyit edilmiştir.
En son olarak da, 06 Temmuz 2005 tarihinde Genelkurmay Başkanlığınca "MD: 117-1 TSK
Birliklerinin Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA) Görevlerinde Kullanılmasına
İlişkin Planlama Direktifi (EMASYA Direktifi)" hazırlanarak, Jandarma dahil Türk Silâhlı
Kuvvetlenenin ilgili birlikleri ile Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, İl
Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere pek çok sivil makama da gönderilmiştir. 5442 Sayılı
İl İdaresi Kanununun 1 l/D maddesine göre, Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayları;
öncelikle emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye çalışacaklar, emrindeki kuvvetlerle
önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle
uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk
kuvvetleri ile bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanabileceklerdir. Bunun
yanında, askerî birliklerden kuvvet talep edilmesinin usul ve esasları ise, Genelkurmay
Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokol ve Genelkurmay Başkanlığı
tarafından hazırlanan ilgi direktif ile belirlenmiştir. Bu düzenlemelerde, valilerin, askerî birlik
taleplerini EMASYA Bölge veya Tali Bölge Komutanlarına iletmeleri gerektiği
öngörülmüştür... Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ayrılıkçı ve bölücü terör örgütü ile
zamanında, süratli ve etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için, bu bölgelerde, Genelkurmay
Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca imzalanan protokol gereğince, Valilerden alman izin ve
onaylarla kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlama yetkileri bulunan Kara Kuvvetleri
Komutanlığı birimleri ve bunların harekât kontrolüne verilen Jandarma iç güvenlik birlikleri
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, Hakkâri İl Jandarma
Komutanlığı da, terörle mücadele görevinin yürütülmesinde, öncelikle aynı garnizon içinde
bulunan Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığının (EMASYA Tali Bölge Komutanlığı),
sonra bir üst komutanlık olan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının (EMASYA Bölge
Komutanlığının) bir birimi durumundadır ve faaliyetlerini bu çerçeve de yürütmektedir.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı; Genelkurmay Başkanlığının 21 Mayıs 2001 gün ve
HRK: 7130-58-01/GHD.P1.Ş. (176) sayılı emri ile 2 nci Ordu/ Malatya'nın Harekât
Kontrolünde görev yapmaktadır.
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Sonuç olarak; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, belirtilen yasal mevzuat
doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerini yürütmekte; emir komuta ilişkileri açısından,
yasal düzenlemeler ile Protokol esaslarına göre yürütülen uygulamalar arasında hiçbir
farklılık bulunmamaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Doğu, Güneydoğu Anadolu
bölgesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ile Jandarma Genel Komutanlığı
arasındaki emir komuta bağlantısı diğer bölgelere göre farklılık göstermektedir. Batman,
Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sunak, Şanlıurfa ve Van illerindeki Jandarma Genel
Komutanlığı birliklerinin îç Güvenlik Harekâtının yürütülmesi ile ilgili konularda Kara
Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Harekât Komutası/Kontrolünde olduğu anlaşılmaktadır."

3. Komisyonumuzun Bu Konudaki Tespit ve Değerlendirmeleri
a) Genel Tespitler
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun İl/D maddesi uyarınca, Valilerin askeri

makamlardan kuvvet istemesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı
arasında 07.07.1997 tarihinde "Genelkurmay Başkanlığı İle İçişleri Bakanlığı Arasında 5442
Savıh İl İdaresi Kanunu 1 l/D Maddesi Gereğince Alınması Gereken Müşterek Tedbirlere
İlişkin Protokol" adını taşıyan bir metin imzalanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu İl/D maddesinde, Kanun koyucu, Valilere ilde
çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya
önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya
uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetlerinden yardım istemesi konusunda
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafindan bu hususun bir esasa başlanmasını
öngörmemiş, ancak birden fazla Uİ içine alan olaylarda ilgili valilerin askeri birliklerden
yardım istemesi halinde bu hususun Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülmesini hükme bağlamıştır.

Kanun'un bu açık hükmüne rağmen belirtilen protokol, birden fazla ili içine
almayacak sadece bir ili ilgilendirecek olaylar içinde düzenleme getirmiştir. Söz konusu
protokolün öngördüğü hususları daha yakından incelemenin, Vali-askeri kuvvet isteme,
terörle mücadele ilişkisini aydınlatmaya katkısı olacaktır:

1- Valilerin askeri makamlardan yardım istemesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
1 l/D maddesi ile düzenlenmiştir.Burada yer alan "askeri kuvvet" tabiri, Vali'nin emri altında
bulunan kolluk yani "polis ve iç güvenlikten sorumlu Jandarma birlikleri " dışında kalan Türk
Silahlı Kuvvetlerinin hava, kara, deniz birliklerini ifade etmektedir.

Bu fıkra 18.06.1949 tarihinde yürürlüğü girdikten sonra iki defa değişikliğe uğramıştır.
Maddenin ilk halinde, valilere il içindeki kolluk kuvvetleriyle basunlamayacak olağanüstü ve
ani hadiselerin cereyanı karsısında en yakın askeri kuvvet komutanından yardım istemesi
düzenlenmiştir.

2- Daha sonra 19.12.1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla 5442 sayılı Kanunun 1 l/D
fıkrası biraz daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Bu değişiklik de özü itibariyle ilk düzenleme ile
paralellik arz etmektedir. Valilere ilk düzenlemeye ilave olarak, il içinde çıkabilecek
toplumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine imkan bulunamayacağı
hallerde de en yakın askeri kuvvet komutanından yardım istemesi imkanı sağlanmıştır.

3- Kanunda 29.08.1996 gün ve 4178 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu defa madde
kapsamı, hem yardım istemeyi gerektirecek hallerin niteliği, hem de uygulama alam olarak
genişletilmiştir.

Bu düzenleme ile valilere ilde çıkabilecek veva çıkan "olavlar"ın emrindeki
kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmeme halinde yardım isteme yetkisi tanınmıştır. Ancak,
olay kavramının kapsamı ne madde gerekçesinde, ne de genel gerekçede açıklığa
kavuşturulmamıştır. Bu değişikliğe ilişkin Başbakanlık yazısı 27.08.1996 tarihli olup, Tasan
"Genel Gerekçesinde,
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"Milli Güvenlik Kurulunun 26.10.1995 tarihli toplantısında alınan "Olağanüstü halin
daraltılması veya kademeli olarak kaldınlması durumunda ihtiyaç duyulan yasal ve idari
tedbirler" konusundaki 386 sayılı Karar uyarınca İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda
değişiklik yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Tasan bu amaçla hazırlanmıştır." denilmiştir.

Tasarının 28.08.1996 tarihinde İçişleri Komisyonunda görüşülmesi üzerine, İçişleri
Komisyonu Raporunda da "Tasan olağanüstü hal durumunun kaldırılmasıyla ortaya
çıkabilecek yasal boşluğu doldurmaya çalışmaktadır... şeklinde ibareler yer almıştır.

Bu ifadelerden, valilerin yardım istemesine İlişkin olaylardan, öncelikle olağanüstü hal
uygulamasının varlık sebebi olan terör olaylarının kastedildiği anlamı çıkmakladır. Nitekim
İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında düzenlenen 07.07.1997 tarihli
Protokolün 4. maddesinde "Olaylar" kelimesi, "Her türlü terör ve toplumsal olaylar"
şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, birden fazla ili içine alan olaylarda işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması ve aynca olayların faillerini yakalamak amacıyla komşu devletlere sınır ötesi
harekat yapma hususu ile de maddenin fiziki uygulama alanı genişletilmiştir.

4- Belirtildiği gibi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/D. maddesinin uygulanmasına
yönelik olarak İçişleri Bakanlığı İle Genelkurmay Başkanlığı arasında 07.07.1997 tarihli
"Protokol" düzenlenmiştir.

5- Protokolün 1. maddesinde, bu Protokolün amacına ilişkin olarak, bir veya
birden fazla ilde çıkan veya çıkabilecek olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine askeri
birlik tahsis edilmesinden söz edilmiştir. Halbuki, 5442 sayılı Kanunun 4178 sayılı Kanunla
değişik halen yürürlükte olan son halinde, "...Birden fazla ili içine alan olaylarda, ilgili
va l i le r in isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlıklanndan kuvvet tahsis
edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması,
emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler
çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı İle İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara
göre yürütülür...1" hükmü yer almaktadır. Bir İl içerisinde meydana gelen ya da
gelebilecek olaylarda valilerin yardım istemesi ve askeri kuvvet komutanlıklarının
yardım etmekle yükümlü olduklarına ilişkin hususlar Kanunda açıkça
düzenlenmiştir. Bu nedenle, Protokol kapsamının genişletilmesi 5442 sayılı Kanuna
aykırı bir uygulamadır.

6- Protokolün 5. maddesiyle, terör ve toplumsal olaylan değerlendirmek, kullanılacak
kolluk kuvvetlerini düzenlemek, olaylara müdahale yöntemlerini belirlemek, kesintisiz
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla, il ve ilçe bazında "İl ve İlçe Güvenlik ve
Koordinasyon Komisyonları" ihdas edilmiş, bu Komisyona ayda bir defa olağan, gerekli
görülen hallerde olağanüstü toplanarak, ilin güvenlik durumunun değerlendirmesini yapma
misyonu yüklenmiştir.

İl Güvenlik Koordinasyon Komisyonunun vali, garnizon komutanı veya temsilcisi, il
emniyet müdürü, il jandarma komutanı. MİT temsilcisi ve gerekli görülen diğer ilgililerden
teşekkül etmesi öngörülmüştür.

İlin emniyet ve asayişinden vali sorumlu olduğuna ve 5442 sayılı Kanunda da
böyle bir komisyon kurulması öngörülmediğine göre, bu komisyonların halen faaliyette
bulunmasının yasallığı tartışmalı bulunmaktadır.

7- Protokolün 6. maddesinde, yardım isteyecek makam olarak "mülki amirler" tabiri
kullanılmıştır. Bilindiği gibi Ü İdaresi Kanunu bu yetkiyi valiye vermiştir.

Diğer taraftan aynı maddede, yardım isteme talebinin İl ve İlçe Güvenlik
Koordinasyon Komisyonunda değerlendirilmesi ve yapılan durum değerlendirmesi
neticesinde vardım zorunlu görülür ise yardım yapılması düzenlenmiştir. Halbuki, 5442 sayılı
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Kanunun 11/D maddesi, valinin duruma göre sözlü ya da yazılı olarak yardım
talebinde bulunması halinde bu talebin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi
hükmünü amirdir. Dolayısıyla, valinin talebini yine onun başkanlık ettiği bir
komisyonda değerlendirmek ve zorunlu görülürse yerine getirmek gibi bir düzenleme
kanunun hem lafzına, hem de ruhuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

8- Protokolün 7. maddesinde, mülki amirler tarafından önceden yapılacak planlama
ve hazırlıklarda, kolluk kuvvetlerinin kullanılmasına ilişkin esaslar, muhtemel kullanma
planlan ve muhabere irtibatlarının, EMASYA Komutanlıkları i le yeterli bir zaman önce
koordine edilmesi ve bu planların muhtelif senaryolara göre prova edilmesi düzenlenmiştir.

Valilerin emrindeki genel kolluk mensuplarının kullanılmasına ilişkin planların
askeri makamlara verilmesi hususu 5442 sayılı Kanunda yer almamaktadır. Valinin
emrindeki kolluk mensupları ile olaylara müdahalesi asıl ve askeri kuvvet
kullanılması arızi olduğuna göre, böyle bir düzenleme kanuna aykırıdır.

Yine benzer şekilde 16. maddede de bu defa EMASYA Planlarının uygulanması
hususunda seminerler düzenlenmesi öngörülmüştür. Ancak, cümlenin başlangıcında bu
işlemlerin mülki makamların koordinatörlüğünde yapılacağı belirtildiği halde,
cümlenin sonunda EMASYA Komutanlıklarının koordinatörlüğünde yapılacağına yer
verilmiştir. Uygulamada planların uygulanmaları ve seminerler, EMASYA
Komutanlıklarının koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Kanun yardım isteme
konusunda valiyi, yardım etme konusunda da askeri kuvvet komutanlarını yükümlü
kıldığına göre, bu seminerin de yine valinin isteği ve planlaması doğrultusunda
yapılması uygun olacaktır.

9- Protokolün 9. maddesinde, toplumsal olayların genişlemesi halinde İl ve İlçe
Güvenlik Koordinasyon Komisyonlarının ivedilikle toplanması, EMASYA
Komutanlıklarının olayları takip etmesi, olayların gelişmesini değerlendirmesi ve
gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak için olaylara doğrudan müdahale
etmesini düzenlemiştir.

Bu madde Kanuna açıkça aykırıdır. Valinin yardım isteme talebi obuadan hiçbir
makamın kendiliğinden harekete geçmesi mümkün değildir.

10- Protokolün 19. maddesinde, birden fazla i l i içine alan olaylarda, i l ler arasında
kuvvet kaydırması ve kullanılması, emir - komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususların
uygulanmasını sağlamak üzere ilgili valilerden birisinin İçişleri Bakam tarafından koordinatör
vali olarak görevlendirilmesi düzenlenmiş, koordinatör valinin EMASYA Komutanlıklarından
yardım istemesi öngörülmüştür.

Yine benzer şekilde Protokolün 12. maddesinde de koordinatör valinin EMASYA
Komutanlıklarından yardım istemesi hususuna yer verilmiştir.

5442 saydı Kanun birden fazla ili içine alan olaylarda geçici olmak kaydıyla
valilerden birisine koordinasyon görevini üstlenmek görevi vermiştir. Kanunda bu
konumda olan valilerin yardım isteyeceğine dair bir husus yer almamaktadır. Böyle
bir düzenleme koordinasyonu sağlamakla geçici olarak görevlendirilen bu valileri,
daimi görev icra eden OHAL Bölge Valisi konumuna getirir.

11- Protokolün 20. maddesinde, mülki makamlardan kuvvet talebi geldiği andan
itibaren EMASYA Komutanlıkları nezdinde teşkil edilen asayiş harekat merkezlerinde,
jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerini temsilen personel görevlendirilmesi
düzenlenmiştir.

Bu şekilde, olaylara müdahalenin talep halinde yardıma gelecek olan askeri
birliklerin merkezlerinden yönetilmesi öngörülmektedir. Böylece yetki ve inisiyatif
validen komutana geçmektedir. Bu düzenlemeyi de 5442 saydı Kanunla bağdaştırmak
mümkün değildir.
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12- Protokolün 22. maddesiyle de, EMASYA Komutanlıkları nezdinde Emniyet,
Jandarma ve MİT temsilcilerinin katılmasıyla "Müşterek istihbarat merkezleri"nin tesisi
öngörülmüştür.

Bu protokolün dayanağı olarak 5442 saydı Kanunun 11/D maddesi
gösterilmiştir. Ancak kanunda böyle bir teşkilatlanmaya imkan tanıyan bir hüküm
bulunmamaktadır. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bu husus da kanuna rağmen değil,
yapılacak yasal düzenlemelerle çözümlenmelidir.

Belirtilen protokol, 5442 sayılı Kanun'un İl/D maddesinde düzenlenen Vali-
askeri kuvvet istemi ilişkisine aykırı bir yapıyı öngörmektedir, özellikle Protokolün 9.
maddesinde yer alan EMASYA Komutanlıklarına ve gecikmenin yaratacağı mahsurları
ortadan kaldırmak için olaylara doğrudan müdahale etmesine imkan tanıyan
düzenlemesi, 5442 sayüı Kanun ile İlde emniyet ve asayişten birinci derecede sorumlu
kılman Vali'nin toplumsal olayları bu kapsamda terör olaylarını önleme ve bastırmada
asıl görevli ve sorumlu olması üstüne kurgulanan yapıyı, dolayısıyla sivil otoritenin
kamu düzeni ve güvenliğini sağlama şeklindeki temel fonksiyonunu berhava eder
nitelikte vahim sonuçlar doğurabilecektir.

b) Hakkari İlinde EMASYA Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler

Komisyonumuzun 29.12.2005 gün ve Esas No: A.01.1.GEÇ. 10/322,323,324-52 sayılı
yazısı ile; Hakkari Valiliğinden 01.06.2005 tarihinden bu yana İl genelinde terörle
mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istenmiş, Valilikçe gönderilen
ocak 2006 gün ve 0621-3-06/Ter.Oly.(107) (108) sayılı cevabi yazıdan; 01.06.2005-
31.12.2005 tarihleri arasında icra edilen operasyon faaliyet çizelgesinde; Hakkari İlinde,
Jandarma bölgesinde (125) adet arazide arama-tarama, PKK teröristleri ile çatışma gibi
faaliyetlerin icra edildiği belirtilmiş, bu operasyonların bazılarına Hakkari Jandarma
Komutanlığı unsurları yanında, Hakkari Emasya Tali Bölge Komutanlığı olan Dağ ve
Komando Tugayına bağlı birlikler ile diğer askeri kuvvetlerin katıldığı görülmektedir.

Komisyonumuzca 09.02.2006 tarih ve Esas No: A.01.1.GEÇ. 10/322,323,324-128
sayılı yazısı ile, Hakkari Valiliğinden 01.06.2005 tarihinden itibaren İli ve/veya İli
dışında bulunan askeri birliklerden 5442 saydı Kanunun İl/D maddesi uyarınca
toplumsal olav ve terör olayları konusunda yardım talep edilip edilmediği ile bu hususa
ilişkin uygulamanın nasıl olduğunun belirtilmesi ile anılan konuya ilişkin tüm bilgi ve
belgeler istenmiş, Hakkari Valiliği'nin 16.02.2006 tarih ve 224 sayılı, 05.04.2006 gün ve 843
sayılı yazılan ile; Valiliklerince il dışında bulunan askeri birliklerden 5442 sayılı
Kanun'unl l/d maddesi uyarınca herhangi bir talepte bulunulmadığı, sadece 'Terörist
başı Abdullah ÖCALAN'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü münasebetiyle
15.02.2006 günü ve öncesinde terör örgütü ve yandaşlarının çeşitli kitlesel eylemlere tevessül
edecekleri göz önünde bulundurularak 14.15.02.2006 tarihlerinde İl merkezi ile Yüksekova,
Şemdinli ve Çukurca İlçelerinde aynı anda çıkabilecek olayların dağıtılmasının zor olması
durumunda olayların büyümesinin önlenmesi amacıyla 12.02.2006 tarih ve 222 sayüı
yazılan ile 5442 sayılı Kanun'un İl/d maddesi gereğince İl Dağ ve Komando Tugay
Komutanlığı ve Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığından yeteri kadar
askeri kuvvetin uygun yerlerde konuşlandırılması istendiğini, jandarma sorumluluk
bölgesi için ise sadece Hakkari Valiliği'nin 08.12.2005 gün ve 10221 sayılı yazısı ile terör
örgütü faaliyetlerinin önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Yenîköprü-
Yüksekova yol güzergahı ve çevresindeki arazi kesimlerinde 08.12.2005 tarihinden
itibaren Hakkari İl Jandarma Komutanlığının yapacağı operasyonel faaliyetlerde
kuvvetin yetersiz kalması sebebiyle belirtilen bölgede kullanılmak üzere Garnizon
Komutanlığından uygun kuvvet takviyesi istendiği" belirtilmiştir.
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Bu yazışmalardan açıkça görüldüğü üzere;

Hakkari İl genelinde 01.06.2005 tarihinden bu yana Hakkari Jandarma
Komutanlığı sorumluluk alanında (125) defa arazi arama- tarama faaliyeti, operasyon
icra edilmesine, askeri kuvvetlerin de işbu faaliyetlere katılmasına rağmen, Hakkari
Valisi'nin askeri kuvvetlerden (Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından)
sadece (1) defa yardım istediği anlaşılmaktadır.

Nasıl olur da Kanun'da vaz edilen açık hükme rağmen askeri kuvvet talep edilmeden
askeri birlikler, bu operasyonlara katılabilmektedir? Bu sualin cevabım, bazı Valilerin bu
nevi operasyonlara ilgili askeri birliklerin katılmaları yönünde genel onay vermelerinde
veya Emasya Komutanlıklarının da, Protokolün 9. maddesindeki düzelemeden
istifadeyle, gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak için Vali'nin askeri
kuvvet talebini beklemeden olaylara doSrndan müdahale edebilmelerinde aramak
gerekir.

Tabii olarak bu durumda, her olay öncesi ve o olaya özgü olmak şartıyla Vali'nin
askeri birliklerden kuvvet istemesi yerine genel onay vermesi, Emasya Komutanlılanmn da
Vali'nin istemi olmadan terörle mücadele operasyonlarında görev alması Kanun'a aykırılık
teşkil edecek, yapılan operasyonları hukuken sakatlayacak, terörle mücadelede asıl görevli ve
sorumlu sivil idare yerine askerin temel belirleyici olduğu algılamasına zemin hazırlanmış
olacaktır.

Belirtilen tüm bu nedenlerle birlikte, Avrupa Birliği müktesebaüna uyum
sürecinde olan ülkemizin, sivil-asker ilişkilerine yoğun eleştirilerin yöneltildiği, bu
konuda Birliğin benimsediği ilke ve değerlerle uyuşmayan yapışma ciddi itirazların da
yapıldığı göz önünde tutularak anılan Protokol'ün bir Yönetmelik kapsamında yeniden
düzenlenmesi gereği açık bulunmaktadır.

II- GENELDE VE HAKKARİ İLİ ÖZELİNDE JANDARMA VE EMNİYET
TEŞKİLATLARI MÜLKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN, ÖZELLİKLE İSTİHBARAT
HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ KONUSU

İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları arasında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları iş ve işlemlerinin anılan Kuruluşların
kendi teftiş kurulları ile sıralı amirlerinin denetimi yanında mülki görevler yönünden
denetlenmesi, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığVnın görevleri arasında
yeralmaktadır.

3152 Saydı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un
lS.maddesine göre, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevleri arasında, Bakanın emri veya
onayı üzerine; "Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli
idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme,
müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve
soruşturma yapmak" sayılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 'Teftiş Kurulunun görevleri"
başlıklı bolümde; 5.maddesi; "A - Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının,
Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli
idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme,
müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve
denetlemek..."
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Müfettişlerin Görev ve Yetkileri başlıklı 18jnaddesi; " A - Bakanlık merkez
birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan
kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, il özel idareleri, belediyeler ve köylerle bunlara bağlı ve
bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin
çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarım teftiş etmek ve denetlemek..."

'Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ••bölümünde •'Yıllık çalışma programı"
başlıklı 23.maddede; 'Teftiş Kurulunun çalışmaları, Başkanca hazırlanan yıllık çalışma
programına göre yürütülür. Başkan, gerektiğinde, programda değişiklik yapabilir."

Yıllık genel teftiş programı başlıklı 24.maddede ; " Kuruluş ve birimlerin belirli
zaman aralıklarıyla teftiş edilmesi ilkesine göre her yıl düzenlenen ve teftiş edilecek il ve
ilçeleri de gösteren bir program çerçevesinde yürütülen teftişleri "genel teftiş" veya "olağan
teftiş" denir. İlke, kuruluş ve birimlerin üç yılda bir teftişidir. Gerekli hallerde bu süre
değiştirilebilir. Bu programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az bir ay önce Bakanın
onayına sunulur. Ü ve ilçelerin, gerektiğinde de kuruluş ve birimlerin hangi müfettişlerce
teftiş edileceği ve teftişe hangi tarihte başlanacağı Başkanca belirlenir ve teftişin başlayacağı
tarihten en az 1S gün önce, müfettişlere duyurulur." denmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma YönetmeKği'nin 'Teftişin
Kuruluş ve Birimler Yönünden Kapsamı" başlıklı S.maddesinde; "Teftiş edilecek
kuruluş ve birimler şunlardır;

A - Bakanlık Merkez Teşkilatında;

d) Bakanlık Bağlı Kuruluşları;

1) Emniyet Genel Müdürlüğü,
2) Jandarma Genel Komutanlığının mülki görevleri,
3) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri.

B - Bakanlık Taşra Teşkilatında;
a) İllerde;

2) İl Emniyet Müdürlüğü,
3) İl Jandarma Alay Komutanlığının mülki görevleri,
4) İl Merkez Jandarma Bölük Komutanlığının mülki görevleri,
5) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri.
b) İlçelerde;

2) Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Amirliği veya Komiserliği,
3) İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının mülki görevleri,
4) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri." belirtilmektedir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Ek
l.raaddeslndc; (Ek: 20/8/1993 - KHK - 507/3 md.) "Mülki teşkilata tabi jandarmanın
mülki görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı ile Valiler tararından denetlenir
ve teftiş edilir."

Ek 5.maddesinde (Ek: 3/7/2005 - 5397/2 md.) ; "Jandarma, bu Kanunun 7 nci
maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri
almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b)
ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya
gecikmesinde salonca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanının
yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal
bilgilerim değerlendirebilir, kayda alabilir... Bu maddede ver alan faaliyetlerin denetimi.
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sıralı kurum amirleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili Bakanlığın teftiş elemanları ve
Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veva komisyon tarafından yapılır..."

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ek.7. maddeye eklenen fıkralar ile;
"(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine

getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle,
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri
değerlendirilebilir, kayda alınabilir...

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu maddede ver alan faaliyetlerin denetimi, sıralı
kurum amirleri. Emniyet Genel MfldûrlflSfl ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve
Başbakanın fiaiel olarak vetkilendireceSi kişi veva komisyon tarafından yapılır..."
hükümleri serdedilmiştir.

Mülkiye Müfettişlerince 2004 yılında yapılan teftiş kapsamında Hakkari İl Jandarma
Komutanlığı ve Ü Emniyet Müdürlüğü denetimlerinde istihbarat birimlerinin konu edilmediği
düzenlenen Teftiş Raporlarından anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzun 07.03.2006 tarih ve A.01.1.GEÇ.10/322,323,324-182 sayılı yazısı
ile, Hakkari Valiliği'nden; 2004-2005 yıllarında Hakkari Valileri ya da görevlendirdiği Vali
Yardımcılan tarafından istihbarat hizmetleri de dahil olmak üzere Hakkari İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş ve işlemlerinin denetlenip denetlenmediği sorulmuş,
Hakkari Valiliğince gönderilen 31.03.2006 tarih ve 773 sayılı yazıda, 2004-2005 yıllannda
Hakkâri Valisince Yüksekova, Şemdinli, Çukurca Üçe Emniyet Müdürlükleri ve Atatürk Polis
Merkezinin muhtelif tarihlerde denetlendiği ancak istihbarat iş ve işlemlerinin
denetlenmediği, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının ise mülki görev iş ve işlemleri ile
istihbarat hizmetlerinin denetlenmediği belirtilmiştir.

Bahsedildiği üzere, İçişleri Bakanı onayı üzerine Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
Mülkiye Müfettişleri marifetiyle Jandarma Genel Komutanlığı mülki iş ve işlemleri ile
Emniyet Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerinin denetlenmesi esastır. Mülkiye Müfettişleri
denetimlerini Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan teftiş programına uygun olarak
yürütmektedirler. Gerek anılan mevzuat gerekse söz konusu teftiş programlarında
Müfettişlerin anılan kuruluşların istihbarat iş ve işlemlerinin denetlenemeyeceği yönünde bir
hüküm yer almamakta ise de, uygulamada genel teftişlerde istihbarat hizmetlerinin
denetlenemediği bilinmektedir. Bu durumun gerekçesi açık değildir. İçişleri Bakanının bu
birimlerin teftişi için özel onay vermesi gerektiği ifade edilmektedir.

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5397 sayılı Kanun'da ise açıkça, suç işlemeyi
önlemeye ilişkin iletişimin dinlenmesi, teknik takip v.b konuların diğer görevliler yanında
ilgili Bakanlık -ki burada ilgili bakanlık anılan kurumlar bakımından İçişleri Bakanlığı'du*-
teftiş elemanları tarafından da denetleneceğini amir bulunmaktadır.

Zikredilen durum muvacehesinde, Jandarma ve Emniyet İstihbarat birimlerinin
değinilen elemanlarca denetlenememesi olgusunun; kurumların istihbarat usul ve
yöntemlerinde ortak hareket etmelerine, olası kanuna aykın uygulamaların önlenmesine,
mevzuata aykın işlem tesis edenlerin ortaya çıkarılmasına hizmet etmeyeceği aşikardır.
Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına tanınan istihbarat görev ve yetkisinin amaca uygun, yasal
sınırlar içinde davranmaları, kendilerine tanınan kanuni çizgi dışına taşmamalan, muhtemel
suç işleme zeminin etkisiz kılınmasının bir önemli ayağım oluşturan, adeta erken uyan
sistemi gibi işlev görebilecek etkin ve verimli denetim mekanizmalan aracılığıyla mümkün
olabilecektir.
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Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye 2005 yılı İlerleme Raporunda;

"Jandarma, askeri görevleri itibariyle Genelkurmay Başkanlığına, kolluk kuvveti
işlevi itibariyle İçişleri Bakanlığına bağlıdır. İç güvenlik politikası üzerinde tam sivil denetim
sağlanması için, İçişleri Bakanlığının, valilerinin ve kaymakamların Jandarma üzerindeki
denetimi güçlendirilmelidir." hususuna vurgu yapılmaktadır.

Belirtilen nedenle, Jandarma ve Emniyet İstihbarat birimlerinin iletişimin
dinlenmesi dahil, tüm istihbarat iş ve işlemlerinin; İdare'nin tesis ettiği işlemlerde kamu
yararının esas alınması, Mkanuni idare" Ökesinin hakim obuası bakımından mevzuatla
görevli ve yetkili kılınan denetim elemanlarınca denetlenmesi konusunda, İçişleri
Bakanlığı ve Başbakanlık Makamınca gerekli tedbirlerin alınması lüzumu
değerlendirilmeli, 2803 saydı Kanun ile Valilere, mülki teşkilata tabi jandarmanın mülki
görevleriyle İlgili eylem ve İşlemlerini denetleme ve teftiş etme yetkisi tanıyan hükmü
Kaymakamlara da teşmil edilmeli, aynca Vali ve Kaymakamlarm Jandarma personeli
üzerinde sicil, disiplin, izin gibi konulardan kaynaklanan sorunların giderilmesi için
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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ONBİRÎNCİ BÖLÜM

YÜKSttOVA VE ŞEMDİNLİ'DE BİLDİRİ DA&TILMASI.
HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE POLİS-ASKER-

HAU İLİŞKİSİ

I- YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE BİLDİRİ DAĞITILMASI

Komisyonumuzca, Hakkari İli Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde 2005 yılında
provakatif amaçlı olduğu açıkça belli olan bazı bildirilerin dağıtıldığı bilgisi edüıilmiştir.Bu
bildirilerin içeriği ve değerlendirilişi şöyledir.

1. Yüksekova'da Dağıtıldığı İleri Sürfilen İlk Bildiri

"EY KÜRT HALKI"

" 1 - Her yerde ve her fırsatta kurt halkının ne kadar namusuna düşkün olduğundan
bahsedersiniz amma velakin küçük yaştaki kızlarınızı PKK'lı şerefsizlerin kucağına teslim
etmekten hiç de rahatsızlık duymazsınız. Kızlarınızın 3-5 çapulcunun metresi obuasına hiç
sesinizi çıkarmazsınız. Bu ne biçim namus anlayışı bu ne çelişki? Abdullah Ocalan kızlarınızı
sırayla kucağından geçirirken de nedense sesiniz çıkmamıştı...

2. Her fırsatta devletten şikayet edersiniz, ama şöyle etrafınıza bir baksanız,
çocuklarınızı okutan devlettir, hastalanınca devletin doktoru sizi muayene eder, devletin
hemşireleri yaranızı sarar biz devletin polisleri sizin kıçınızı koruruz. 20-30 tane çocuk
doğurur sonrada devlet bize iş imkanı sağlamıyor işsizlik var diye zırlarsınız...

3. Şimdi size doğuyu size veriyoruz, fakat batıdaki bütün Kürtlerde doğuya gidecek,
batıda Kürt kalmayacak deseler, batıdaki bütün Kürtler asimi inkar eder, vallah ben Kürt
değilim der., birazcık delikanlı olun.

4. Küçücük bir deprem olur devlet yardım etmiyor diye bağırırsınız. Afyonda da
deprem oldu her taraf yerle bir oldu, o batıda beğenmediğiniz insanlar hiç seslerini
çıkarmadılar, çünkü her şeyi devletten beklemiyorlar. Ekmeklerini yedikleri devlete vatanına
ihanet edecek kadar şerefsiz değiller.

5. Sözde çok dindarsınız namazınızı kılarsınız orucunuzu tutarsınız ama bir taraftan da
insan öldüren PKK'ya yardım edersiniz toz (uyuşturucu) kaçırır binlerce insanı
zehirlersiniz. Söz verirsiniz sözünüzde durmazsınız, yalan yere yemin edersiniz, Kürt
Türk diye ayrım yapar ırkçılık yaparsınız. Bu ne biçim Müslümanlık bu ne biçim dindarlık...

6. Sözde hiç bir şeyden korkmazsınız ama, tek olduğunuz zaman Beyoğlu'ndaki
ibneler gibi sesiniz çıkmaz. Köpek sürüleri gibi toplandığınızda ise hepiniz aslan kesilirsiniz.
Bu ne biçim delikanlılık.
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7. Hadi artık bırakın devletle milletle uğraşmayı da dağdaki P.K.K' nın altında yatan
kızlarınızı kanlarınızı eve getirin cünüplûkten temizleyin, onları kurtarın, polislere teslim edin
biz onlarla ilgileniriz."

2. Şemdinli'de 05.08.2005 Günü Beş Askerin Şehit Olduğu Patlamada Sonrasında
Dağıtıldığı beri Sürfilen Bildiri

"05.08.2005 günü saat 24:30 sıralarında üç beş çapulcunun her hangi bir geçerli
amaçlarının olmamasına rağmen kendilerince çok büyük: işler yaptıklarını zannederek BEŞ
kardeşimizin şehit olmasına sebep olan patlama olayım yapanlar, bunlara yardımcı ve yataklık
edenlere kısa sürede cezalarım kendisinin ve aile fertlerinin canlarını kaybetmek suretiyle
ödeyeceklerdir. Bundan sonrada bu çapulcular ve bunlara yardım ve yataklık eden her şahıs
aynı cezayı görecektir.BŞKYK"

3. Yüksekova'da Dağıtıldığı İleri Sürfilen İkinci Bildiri

Yüksekova Belediye Başkam Salih YTLDIZ'ın. Komisyonumuza bilgi verdiği sırada
sunduğu ve Yüksekova ilçesinde da&tıMıfnm helirttiff bildiri:

"YÜKSEKOVALI NİHAYET ADAM OLDUN"
"Bölücü başı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilme yıldönümünde Yüksekovalılar olarak

vatan hainlerine pabuç bırakmamanız bizleri sevindirmiştir.
Dağdaki piçlerin oyununa gelmeyin. Onlar birkaç çapulcudan ibarettir.Kimse bizimle

baş edemez. Biz Bozkurt diyarının kahraman evlatlarıyız. Ayağınızı denk alın. Hepimiz
Türk'üz, bu böyle biline. Ya Sev Ya Terk et. TİT"

4. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlanan 09.11.2005 Gününde Kitabevinde
Patlama Olayı ile İlgili İddianamede Bildiri Dağıtılmasının Ele Almışı

Van Cumhuriyet Bassavcılı&'nın (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili) 03.03.2006
gün ve soruşturma NO:200S/750. esas no:2006/32. karar no:2006/3'lu. 09.11.2005 günü
Şemdinli İlcesi'nde bulunan Umut Kitabevinde meydana gelen patlama konusunda
düzenlenen İddianamede, bildiri dağıtılması olayı sövle izah edilmektedir:

"Şemdinli olayları" patlamadan önce 17/02/2005 tarihinde "EY KÜRT HALKT
başlıklı bir bildiri Hakkâri/Yüksekova ilçesinde muhtelif yerlere dağıtılmıştır. Bildirinin
muhtevası incelendiğinde;

Bölgenin dinî hassasiyetlerine ve namus anlayışına doğrudan hakarette bulunulduğu,
Bildiriyi polisin hazırlayarak dağıttığı izleniminin verilmeye çalışıldığı,
Bildiride batı bölgelerinde yaşayan Kürt asıllı vatandaşlarımızın doğuya dönmesine ve

sözde Kürdistan'ın devlet eliyle kurulmasına müsaade edileceği gibi mantıksız ve hiçbir
namuslu Türk vatandaşının tahammül edemeyeceği, fikirlere yer verildiği,

Kürt kökenli vatandaşlarımızın kutsal bildiği namus ve haysiyet kurumuna alenen
hakaret edildiği görülmüştür.

Bildirinin bölge halkının kutsal değerlerini hedef alan üslubu üzerine Yüksekova
ilçesinde örgüte müzahir 750-800 kişilik bir gruba hitaben basın açıklaması yapılmış ve
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu olayın açıkça bölge halkı
provake edilerek sokağa çekilmek ve çatışma içerisine çekilmek amacına yönelik olarak
gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir."

5. Bildirilerin Dağıtılması ile İlgili C. Başsavcılığınca Yapılan İşlemler
Anılan bildirilerle ilgili olarak. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının 21.03.2006 gün

ve 2006/1532 Muh. savılı yazısında:
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" 1- Şemdinli Üçe Merkezinde 01.09.2005 tarihinde "BŞKYK" kısaltma harflerini
imza olarak taşıyan bildiriye ilişkin Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma
başlatılmış, evrakı 12.12.2005 gün ve 2005/312-21 sayılı fezlekeye rapten Van Cumhuriyet
Başsavcı Vekilliğine göndermiştir. Söz konusu evrakın halen Van Cumhuriyet
Başsavcılığının 2005/865 soruşturma sırasında derdest olduğu anlaşılmıştır.

2- Yüksekova İlçemizde "EY KÜRT HALKT başlığı ile dağıtılan ilk bildiri ekte
sunulmuş olup halen Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2005/353 soruşturma
şuasında soruşturma evrakı derdesttir.

3-15 Şubat 2006 günü bölgedeki kepenk kapatma eylemleri sonrasında Yüksekova
İlçemizde takip eden günlerde 'TİT" kısaltma harflerim imza olarak taşıyan bildiri dağıtılmış
olup, halen Yüksekova C. Başsavcılığımızın 2006/258 soruşturma sırasında soruşturma evrakı
derdesttir." bilgisinin verildiği görülmüştür.

6. Komisyonumuzca Bilgisine Başvurulan Kişilerin Beyanları

Yukarıda zikredilen bildirilerle ilgili olarak:
Hakkari Milletvekili ESAT CANAN Komisyonumuza;
"...Ama, bakın, ben, size... Zaman zaman bölgede ve orada dağıtılan bildiriler var. Bu

PKK'nın yaptığı eylemlere karşı, devlet içinde olan birtakım böyle suç örgütlerinin, intikam
olsun diye -bakın, burada, yine Sayın Başkana da vermek istiyorum- Yüksekova'da Kürt Halkı
diye bir şey yapıyor, hükümet konağı, emniyet müdürlükleri önüne, ana cadde üzerinde bu
bildiriler dağıtılıyor. Bu baharın ilk aylarında yapılıyor Yüksekova ilçemizde, çarşıda, hükümet
konağının önünde, emniyetin önüne. Evet, başlık "Ey Kürt halkı" diyor ve başından sonuna
kadar hakaret edici, küfür edici, aşağılayıcı şeyler var.

"Bunu ben Yüksekova'dan aldün, dağıtıldığı zaman bana verdiler, halk getirdi. Ben,
bunu aldım, zamanın Kaymakamına gittim, emniyet müdürünü çağırdım, nedir bu dedim."

"Bu 2005 yılı Mart ayı içerisinde olması lazım."
"2005 Mart ayı içinde kaymakam beye gittim. Mutlaka soruşturma açılması gerekir,

bunu kim yapıyor, kimler yapıyor, bunun üzerinde mutlaka durulması gerekir.
"PKK çok zayıf bir ihtimaldir sayın milletvekilim."
"Yani, tabiî, haklısınız, o da düşünülebilir, o da düşünülebilir, ama, oradaki diğer bütün

olayları birlikte değerlendirdiğimiz zaman, aynen bu Şemdinli'de ortaya çıkan bir uzantının
sanki bir halkası gibi ortaya çıkıyor."

Yüksekova Belediye Başkanı Salih YILDIZ. Van Cumhuriyet Savcılığınca tanık
sıfatıyla alınan ifadesinde: "...bütün bunlardan daha önemlisi Ey Kürt Halkı adı altında
dağıtılan bildirinin, dile alınamayacağı Kürtlere yönelik hakaretli sözler kullandığı, Şemdinli
ilçesinde de Beş Şehidimizin Kam Yerde Kalmayacak şeklinde yazılar olan bildirilen
dağıtılması tamamı ile huzurlu Türkiye'den rahatsız olanların kendilerine göre bir Türkiye'yi
yaratmak isteyenlerin emelleri olduğuna inanıyorum...",

Aynı konu ile ilgili olarak Komisyonumuza yaptığı açıklamaların derişik
holü mlerinde de:

"O patlamaların yöntem şekli, sivil topluma yönelik biçimi; hatta, yer yer dağıtılan
bildirilerde, özellikle Yüksekova'da "Ey Kürt halkı" adı altında binlerce hakaret ve küfür
içeren o bildiriyle değerlendirdiğimiz zaman, bölgedeki o tür bildirilerle, işte Şemdinli'deki
bildirilerle buluşturduğumuz zaman, birileri düğmeye basıyor Türkiye'de; ama, en hakim olan
psikoloji bizde, başta belediye olarak kendimde de, Türkiye'nin o ara Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin tartışmalarının yoğun geçtiği, işte, bu hükümete biz bu Cumhurbaşkanı seçimini
yaptırmayız diyen mantığın, Avrupa Birliği yolundaki gelişmelerden rahatsız olan kesimlerin,
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işte, İstanbul'da Taksim Meydanında, orada burada, sağda solda açıklamaları, yine Kürt
sorununun demokratik barışçıl çözümünden rahatsız olan kesimlerin ve yine, özellikle -
CHP'yi tenzih ediyorum- bu hükümetin iktidarından rahatsız olan; ama, şu anda hükümette,
belki son zamanlarda kendini kısmen de temsil eden; ama, halen temsil etmeyen kesimlerin
bu hükümetten nasıl kurtuluruz arayışı içerisinde olanların, bu konuda, özellikle bu 4
noktadan yola çıkan insanların, biz bunu İstanbul'da yapsak tutar mı, Ankara'da yapsak tutar
mı, İzmir'de yapsak tutar mı, bu bizim kendi analizimiz, tahlilimiz, tutarsa nerede tutar,
bölgede tutar. Nerede tutar; işte, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Batman'da; ama, en iyi tutarsa
Hakkâri'de tutar; çünkü, üçgendir, İran-Irak; çünkü, Barzani'yle ilgili orada öne çıkan
oluşumlar, bir Kürt devleti kurulacak, şu kurulacak, bu kurulacak, bunların ilişkileri, sosyal
ilişkileri, akraba ilişkileri, benzeri durumlarda, işte, bu bölgede ne yaparsan propagandası
tutar bunun. Onun için, halkın da buradaki bakış açısı, analizi, bizlerin de ve bu bombaların
bizim bölgeye sıkıştırılmasının sebebinin bu olduğunu, özellikle, tabiî ki her zaman
içimizden; yani, bunun içerisinde inşallah devlet yok, devlet çıkmaz, çıksa çıksa yine karanlık
güçler olabilir."

Yine,
1 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşen patlamayı işaret ederek;
"O maçın olduğu, açık söyleyeyim, bu maçların olduğu her yer tıklım tıklımdır,

özellikle gazinolar ve benzeri; ama, o saatte, o bombanın patladığı saatte, ne lojmanlarda
hiçbir insanın olmaması ne gazinoda hiç kimsenin olmaması, sadece karşıdaki köşede 3 tane
öğrencinin evinde, yerli öğrencilerin kiraladığı bir evde 3 sivilin kaldığı bir durumda, bu
halkta, bu biliniyordu, anlaşılmıştı; ama, bunu yapanlar kendilerine zarar vermek istemediler,
sonuçta, halkın malına; çünkü, Yüksekova'da dağıtılan bildiride, önce malınıza, sonra
canınıza diye bir bildiriydi; yani, bu şekildeydi. Yani, o tabir, orada halkın içerisinde herkes
tarafından konuşuldu. İşte budur, malımıza ve canımıza zarar vermek istiyorlar"

Ayrıca bir başka bildiriden söz ederek;
"Düşünebiliyor musun?.. Yani, ben, bildiriyi size sunmak istiyorum, bu konuda çok

ilginç bir şey, eğer biz açılımları yapmasak, bu insanlar her yerde ortaya çıkar. Şimdi, bu sefer
15 Şubatta Yüksekova'da kepenk kapatılmadı, ne diyor

-Yüksekovalı nihayet adam oldun. Bölücü başı Öcalan Türkiye'ye getirilme
yıldönümünde Yüksekovalılar olarak vatan hainlerine pabuç bırakmamanız bizleri
sevindirmiştir. Ama -dikkat etin buradaki şeye- dağdaki piçlerin oyununa gelmeyin. Onlar
birkaç çapulcudan ibarettir. Kimse bizimle baş edemez. Biz, bozkurt diyarının kahraman
evlatlarıyız. Ayağınızı denk alın. Hepimiz Türk'üz. Bu böyle biline. Ya sev ya terk et. TİT,
Türkiye İntikam Tugayı.

"Şimdi, düşünün ben bunu niye söyledim? Eğer, biz, halkın ne düşündüğünü,
devletimizin ve hükümetimizin şu anda ne yapmak istediğini birleştirmesek,
bütûnleştirmesek, bir adım atmasak, bu bildiriler çoğalır, herkes bu kaostan faydalanır, bu
ortamdan faydalanır. Bu firsatı veriyoruz şu anda.

Bana bir tane mektup geldi, otelde unuttum, buraya getirecektim, gerekirse yarın
getirir bırakırım, o mektupta da hakaret dolu, tehdit dolu, Ankara Ulus PTT'si... Ben
savcılığa da başvurdum, Yüksekova Başsavcılığına da başvurdum, onun tahkikatı yapıldı,
aileme de telefonum kurum telefonu olduğu için belki dinleniyor diye cesaret... Aileme de
telefon, damadıma telefon açılmış, senin ile kayınpederinin ölümü görkemli olacak... Şu
deniliyor, diyor ki, sen ayağını denk al. Aynı bu kelimelerle. Bu ülke işte deminki dediği gibi,
o şekilde, sahipleri vardır. Mektup içeriğiyle bu bildirilerinin içeriği birbirine yalan. O "denk
al", "adam olun" gibi ve orada sen gelen gidenin avukatı mısın, sana mı düştü halkı
sakinleştirmek, halkı bilmem ne yapma, şu yapma, bu yapma falan gibisinden. İşte,
affedersiniz, yani, ailemle tehdit ediyor, çocuklarımla tehdit ediyor, kızlarımla tehdit ediyor,
sen ölümü hak ettin, yavaş yavaş öleceksin, ya sev ya terk et. Yani, terk etmezsen, biz seni
bilmem ne yaparız gibi yani dile alınamayacak söylemler ve küfürler. Ben onu açık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 6 0 6 -

söyieyeyim, bunu yapan devletin kendisi değil, derin devlettir. Derin devlet, yani, işte,
Ankara'da saunada çıkanlar, işte, Susurluk'ta ortaya çıkanlar. Bilmem, işte, Yüksekova'da..."

Emniyet G«nel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Selim Akyıldız
Komisyonumuza;

"Bildiri olayı doğrudur, Hakkâri'de oldu, hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil.
Yöre insanına hakaret edebilecek şekilde... Bulunması lazım, yani onu kabul etmek mümkün
değil. Yani, insanlarda, fitili ateşleyen unsurlardan biri"

Şemdinli ilçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN Komisyonumuza;
"Sadece hatırladığım kadarıyla, bir ya da iki bildiri dağıtılma eylemi oldu, örgüt

tararından bildiri dağıtıldı; ama, en küçük bir toplumsal olay, toplumsal bir hadise, kesinlikle
böyle bir şey yoktu. Zaman zaman bu DEHAP İlce Teşkilatı tararından basın açıklamaları
yapılır, onda bile yeteri kadar destek bulmazlardı, bulamazlardı. Minibüslerle köylerden iki
minibüs, üç minibüs insan getirirlerdi kadınlı, erkekli, onlarla, hemen böyle ufak, tefek, böyle
beş on dakikalık hemen, tamam deyince de bitirip giderlerdi. Böyle bir şehir vardı
Şemdinli'de. Şemdinli gibi bir yerde..."

Hakkâri MİT Bölge Müdürü Cengiz Şişman Komisyonumuza;
17 Şubat 2005 Hakkâri ve Yüksekova'da dağıtılan MEy Kürt Halkı" denilen, bildiri ile

ilgili olarak;
"Ben bir tane bildiriyi okudum, ondan sonra... Fakat, bunu, A şahsı yaptı, yani, örgüt

yaptı, ya da başkası yaptığı hakkında bir kanaate varamadım; ama, bunu da yukarı gönderdim.
Yani, böyle bir bildiri dağıtılmıştır... Bunu, benim göndermek görevim.

Öyle bir kanıya varabilecek şeye vakıf değilim; çünkü, neden diyeceksiniz, benim
oradaki görevim zaten toplama, onu değerlendirmeye benim yetkim yok. Onu ben gönderirim.
Van'a gönderirim, Van'ın da değerlendirme yetkisi yoktur, Müsteşarlığa. Müsteşarlık
değerlendirir. Yani, bu tür şeylerde biz yorum yapmayız. Çalışırken bile yorum yapmayız."

2 Eylül 2005'te BŞKYK diye dağıtılan bildiri ile ilgili olarak;
"Dağıtılmış olabilir, ama, bilgim yok bu konuyla. Bunu mesela ben temin etmedim,

açık söyleyeyim. Bana gelmedi bu bilgi. Ama bu geldi; ama, bu gelmedi. Gelse, zaten, bunu
teşkilatımın müsteşarlığına bunu aktarırım."

Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER Komisyonumuza;
"Geçen sene, 11 inci ayın sonlarına doğruydu, bir yerde iki tane bildiri vardı. Birisinde

işte bölücülüğü öven bir propagandaydı, ikincisinde de işte ayağını denk al, vesaire,
karşılıklı... Biz bunları bova ve kaligrafi bakımından incelediğimizde avnı çıktı. Burada sunu
dikkat edecejHz. Provokasyon ortamından istifade var, bir de provokasyon ortamım yaratarak
terör faaliyetlerinde bulunmak.. Bunlar vakıadır. Tabii, devlet olarak da bunları iyi tespit
edip, mücadelemizi yapmamız gerekir. O söylediğiniz hususlar, her dönemde provokasyon
amaçlı olarak, her zaman olagelmiştir ama, provokasyonu kim yapmak ister sorusuyla o
zaman işin gerçek failine doğru..."

"Bölücü terör örgütü, terör örgütleri her şeyi kullanırlar."

Hakkari Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin
KESKİNKILIÇ Komisyonumuza;

Bildirilerin kim tarafindan yazılıp dağıtıldığı sorusu üzerine;
"Bununla ilgili çalışma yaptık; ama, kimlerin dağıttığına ilişkin herhangi bir tespitimiz

olmadı"
Teknik olarak inceleme sonucu neler tespit edildiği sorusuna cevaben;
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"Zaten ikisi birbirine uvusmuvo^ ikisi farklı, y»^ karakterleri ve üslubu farklı ikisinin

"İkisi de şiddet ve tehdit içeren bildiriler"

Hakkari Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Sefer RESULOĞLU
Komisyonumuza;

"...Bu 5 şehit olayından sonra bir bildiriden bahsedildi; fakat, bu bildiriden
bahsedenler, Roj TV ve PKK taraftan yayın yapan Internet sitelerinde görüldü. Bu bildiriden
de. hiçbir güvenlik birimi elde edemedi efendim."

Şemdinli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ Komisyonumuza;
"Şimdi, sayın milletvekilimiz "S şehidin kanı yerde kalmayacak" dedi. Tabiî, o S şehit,

benim emir komuta ettiğim birliğin personeli. Detaylı olarak konuştuk Sayın Başkanım.
Özellikle, -çünkü, ben duydum o zaman onu* çok hassasiyetle üzerinde durdum. Hemen tüm
esnafı aradım, rütbelilere dedim, böyle bir şey duyduğunuzda haberim olsun. İşte, ifade
vermeye muhtar gelir, vatandaş gelir, biri bir şey der. Özellikle herkesi uyardım; şu bildiriyi bir
görevim. Sağ olsun emniyet müdürümüze dedim; o da çok üzerinde durdu hassasiyetle. Bu
bildiriyi görmedik, öyle bir bildiriye hiç rastlamadık. İşte, bir de kısaltma falan dediler öyle. O
da aklımda değil. Hiç bu bildiriyi görmedim, rastlamadım. Özellikle getirin dedim, göreyim;
çünkü, onun dedikodusu, şeyi yayılmıştı. Ben, o bildiriyi görmedim, hiçbir esnaf da getirmedi.
Özellikle ben istedim; dedim o bildiriyi bir göreyim ve bildirinin dağıtılmadığını
düşünüyorum; yani, öyle bir bildiri yok; çünkü, muhakkak gelirdi."

"Ama, bir bildiri olur Sayın Başkanım ortada. Şimdi, bir şeyin dedikodusu çıkıyor;
ama, ortada o yok. Yani, varsayalım bildiri. Ben, tüm esnafı bir buçuk yıldır tanıyorum. Birisi
de, komutanım, şunu deyip getirmez mi? Öyle bir bildiri yok hiçbir esnafta. Ha, örgütün o
bildiri örnekleri bizlerde var; talebiniz halinde takdim edebiliriz."

Komisyondaki fotokopi bildirinin gösterilmesi üzerine; "Hiç görmedim, bu bildiriyi de
hiç görmedim."

Şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

7. Komisyonumuzun Bildiri Dağıtılması Olayına Yönelik Değerlendirmeleri

1) Provokasyon kelimesinin Türkçe sözlükteki karşılığı; kışkırtma, tahrik etme,
dürtme, sinirlendirme biçiminde ifadesini bulmaktadır.Bildiride yer alan ve özellikle
yöre halkının hassas olduğu dini değerleri ile namus ve haysiyetine dokunan aşağılayıcı
sözlerden tam bir kışkırtma amacı güdüldüğü anlaşılmaktadır.

2) Yukarıda bahsi geçen bildirilerde de açıkça devletimizin güvenlik güçleri ve
halk karşı karşıya getirilmeye ve kaos ortamı oluşturulmaya zemin hazırlandığı, bildiriyi
hazırlayanın polis olduğu izleniminin verilmesine özen gösterildiği dikkat çekmektedir.

3) Bölgenin kaosa itilmesinde ve kargaşa içerisine girmesinde kimlerin menfaati
varsa bu bildiriyi hazırlayıp dağıtanların da aynı kimseler olabileceği düşünülmelidir.

4) Terör eylemlerinin yoğun olduğu özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde ihtiyaç duyulan en önemli şey huzur ve güven olduğu bilinen bir
gerçektir. Yöre ballanın içerisine çekilmeye çalışıldığı terör eylemlerine karşı koyabilme
ve gerektiği gibi mücadele etmenin ön şarta, halkın devlete ve dolayısıyla devletin
kurumlarına, güvenlik güçlerine duyduğu güvendir. Halkın bu güveni yıkıldığı anda
teröre müsait ortam hazırlanmış olacağı ortadadır.
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5) Konu bu kadar ciddi ve faillerinin de bir an evvel açığa çıkarılması hayati
önem arzederken konu ile ilgili komisyonumuzca ifadesine başvurulan kamu
görevlilerinden bir kısmının, ilgili Cumhuriyet Savcılığında soruşturma dosyalarının
bulunması, kriminal açıdan tetkike tabi kılınmış olmasına rağmen halen bu bildiriyi
görmedikleri veya elde edemedikleri şeklindeki beyanları, güvenlik hizmetlerinin
sunumunda bir zaafiyet olarak değerlendirilmektedir.

II- POLİS- ASKER- HALK İLİŞKİSİ

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan kişilerin Hakkari Merkez, Yüksekova ve
Şemdinli ilçesinde polis-asker ve halk ilişkisine yönelik anlatanları dikkat çekici
bulunmaktadır. Buna göre;

1) Hakkari Milletvekili Esat CANAN;
"ESAT CANAN (Hakkâri) ...Şimdi, burada, şunu da hemen söyleyeyim: Bizim o

bölgede görev yapan emniyet birimleri ile jandarma arasında sürekli bir çelişki, bir
çekişme gözleniyor. Bunu ben gördüm. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Bizim öğrenmek istediğimiz noktalar var.
ESAT CANAN (Hakkâri) - Bunu ben hep yaşadım. Bunu bir şikâyet konusu

olarak da ifade edeyim. Bunu bir şikâyet konusu olarak da zaman zaman yetkililere de
aktardım. Onun için, burada da söylemekte salonca görmüyorum. Yani, orada, bana
göre, halkla, polis, emniyet bir dayanışma içinde, bir güven ortamı içinde hareket
edebiliyor; ama, bu JİTEM dediğimiz bu kesimden birileri, bu arayı bozmak için, sürekli
böyle bir huzursuzluk ortamı yaratmak, emniyet ile vatandaşı birbirlerinden
uzaklaştırmak için böyle bir gayret içinde olduklarını ben görüyorum.

Balon, burada da, zaten bu bildiride de var. Bir cümlesinde diyor İd: "Biz devletin
polisleri, sizin bilmem neyinizi koruyoruz." Şimdi "biz polisler" diyor. Polis bunu yapar
mı? Halk diyor ki, polis bunu yapmaz. Polisin yaptığına inanmıyor, vatandaş da
İnanmıyor, ben de ulanmıyorum, yani, oradaki vatandaş, böyle bir şeyi polisin yaptığına
kesinlikle...

İBRAHİM ÖZDOĞ AN (Erzurum) - Bu nereden olabilir Esat Bey?
ESAT CANAN (Hakkâri) - Bakın, polis demiyor; yani, kötü niyetli vatandaş olsa,

polis yaptı diyecek; ama, polis yapü demiyor. O zaman bile dediler ki, hatta, hatta ben
yetkililerin ağzından bile dinledim, bunu yapan jandarmanın içindeki birimler; ama,
bunu seslendirmiyorsunuz, elinizde somut kanıt yok.

İBRAHİM OZDOĞAN (Erzurum) - Bu çekişme neden; arada bir rant paylaşımı mı
var? Neden oluyor bu çekişme; yani, akla gelen bir soru? Jandarma ile emniyet arasındaki
çekişme neden; bir rant paylaşımı mı var, ortada bir şey mi var?

ESAT CANAN (Hakkâri) - Rant paylaşımı olduğunu zannetmiyorum, rant
paylaşımı diye değerlendirmiyorum. Benim değerlendirmem şöyle; yani, bizim o bölgede
emniyet, halka daha yakın davranıyor; yani, daha hoşgörü içinde bu işi götürüyor.
Asker, farklı bir anlayışla bakıyor oradaki insanlara. Mesela, şehit olan askerlerimize,
asker diyor, bu şehit sadece benim şehidimdir, ben sahip çıkıyorum, başkaları sahip
çıkmıyor anlayışı içinde; yani, bir nevi sivil otorite de dahil, halk da dahil bu şehitlere
kimse sahip çıkmıyor, sadece biz sahip çıkıyoruz. Emniyet de bu potansiyel suçlu
gördüğümüz insanlarla hoşgörü ortamında, onlarla beraber çarşıda geziyor, ben dışarıda
kalıyorum; askeri, bu arayı bozmaya yönelik bir gayret içinde olduğunu görüyorum.

Sayın Zeydan'a sordunuz mu bilmiyorum; Yüksekova ilçesinde bir yıldır,
oradaki tugay komutanımız askere yasak koymuş, çarşıya çıkamazsınız. Yüksekova 100
000 nüfuslu bir üçe. Merkez nüfusu 100 000, ilden büyük. Askere yasak koymuş, hafta
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sonu çarşıya gitmeyeceksiniz. Yüksekova çarşısından hiçbir şey almayacaksınız. Yani,
alışveriştir, çaydır, yemektir...

BAŞKAN - Jandarma mı oradaki?
ESAT CANAN (Hakkâri) - Jandarma da dahil hepsi. Yüksekova'da çok büyük

bir askerî birlik var, tugay var, alay var, taburlar var. Kalabalık bir askeri birliğimiz
var.Yani, bunlara yasak koymuş. Biz bunu hep söyledik, neden; sebep, geçen sene esnaf
kepenk kapatmış, buna tepki olarak tugay komutanı da böyle bir tavır ortaya koymuş.
Zaman zaman emniyet bu tür olaylarda halka yakın davranıyor. Bunun yanlış olduğunu
söylüyor. O nedenden dolayı asker bundan da tepki alıyor. Yani, emniyeti de bir nevi
farklı görüyor. İşin gerçeği bu. Yani, biz, bunları orada yaşadık, gördüğümüz şeyleri
söylüyorum ben, bu bir tespittir. Bir yıldır... Bu doğru mu yanlış mı değerlendirmesini
yapmıyorum; ama, bu bir tespit bir olgu. öğrenilebilir, bir yıldır askere yasak koymuş,
Van'dan, başka yerden askerin ihtiyaçları temin ediliyor. Bu tabiî, Yüksekova'daki
esnafımız, oradaki tüccarımız, oradaki insanlarımız buna kızıyor. Bana diyor ki "niçin
asker bizi dışlıyor, niçin. Hepimiz suçlu değiliz ki, İçimizde suçlu olanlar olabilir. PKK'lı
olanlar da olabilir." Doğru var, ama toplumun tümünü siz devletin bir kurumu olarak
nasıl böyle dışlarsınız. Bu yaşanıyor, bugün de yaşanıyor.

AHMET ERSİN (İzmir) - Tugay komutam mı bu?
ESAT CANAN (Hakkâri) - Evet, tugay komutam. Bakın, bu ramazan bayramında

ben oradaydım. Bu 1 Kasımda Şemdinli'ye gittim dedim, ondan sonra da
Yüksekova'daki bayram programına yetişmek istedim. Kaymakama beyin düzenlemiş
olduğu, tesislerde her zaman, geleneksel halk ve devlet yetkililerinin bir araya gelerek
bayramı yaptıkları bir salon var. Geldik, bir asker! temsilcisi bayrama katılmadı. Bir
askerî temsilci bayrama katılmadı; halbuki, bizim geçmişte, önce kaymakamlıkta belli
bir yerde bayram programı yapılırdı, esnaf gider, oranın eşrafı gider, muhtarlar gider,
siyasetçiler gider, ondan sonra da garnizona gidilir, bayramlaşihrdı; hatta, cezaevine,
hastaneye... Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Bu kaygımı ilin valisine, eski Hakkâri
Valimize -şu anda Tokat'ta- ona da ifade ettim, il alay komutanımıza da söyledim. Bu
bir sıkıntı dedim. Yani, bu doğru değil. Yani, tugay komutanımızın, en azından kendisi
gelmeyebilir; ama, askeriyeden bir alay komutanı gelebilir. Halkla bayramlaşsın. Halk
dışarıda, asker bu tarafta, böyle bir şey olmaz. Bu olsa olsa, sadece PKK'nın ekmeğine
yağ sürmek olur. Bu doğru değil. Yani, herkes kan ağlıyor bu işte; ama, biz bunu bir
türlü anlatamadık. Bazen anlattığımız zaman da, hep yanlış değerlendirmelere bizi
alıyorlar. Mesela, Esat Canan işte devlet aleyhtarı veya devlet aleyhinde şeyler söylüyor.
Hayır, ben herkesten önce bu devlete sahip olan bir insanım.

Benim aşiretimde şu anda PKK'ya karşı mücadele veren tam 500 silahlı kişi var.
Korucu olarak görev yapıyor ve ben bu sene PKK'ya 8 şehit verdim sivil halktan, askerleri
söylemiyorum. 8 kişi benim yakınlarımdan gitti. Şimdi, biz, buradaki gerçekleri
söylüyoruz, söylemeye çalıştığımız zaman da, maalesef, birçok çevrede, birçok yerde
yanlış anlaşılmaya neden oluyor. Zaman zaman o korku nedeniyle biz de zaman zaman
hiç konuşmayanın, bir şey söylemeyelim diye böyle suskun kalıyoruz; ama, bu bence
devlete hizmet değil, bu ülkeye hizmet değil. Ben böyle değerlendirmiyorum. Onun için,
Şemdinli'deki olayı da değerlendirirken, kesinlikle ben kişi olarak vicdanen, bu ülke
için, hukuk için, insanlık için bu çalışmayı yaptığıma inanıyorum.

Hiçbirileri, beni hiç ilgilendirmez. Ali Kaya kimdir veya bir başkası kimdir. Kimseyle
de özel ne kinim var, ne garezim var, ne de şahsen tanıyorum; ama, bölgede uzun
süreden beri bu huzursuzluğa neden olan olaylar var.

Tamam, şimdi PKK'yı kınıyoruz, PKK'nın eylemlerini biliyoruz; doğru, ona
karşı mücadele de edeceğiz, ediyoruz; ama, buna karşı devletin içindeki birileri hukuk
dışı bir biçimde, yani, hukuku yeterli saymayıp, yani, hukuk yok sayarak, onun dışma
çıkarak bazı insanları da orada olay yerinde infaza gittikleri zaman, bu ülkeye hizmet
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değil, devlete hizmet değil. Tam tersine, PKK'nın ekmeğine yağ sürmektir; çünkü,
orada çevredeki insanlar da rahatsız oluyor. Varsa suçlu, mesela, Seferi Yılmaz
suçluysa, yakalanır, adliyeye teslim edilir. Nitekim, daha önce 15 yıl cezaevinde kalmış.
Bir kez daha 15 yıl ceza verirsin, gitsin. Mademki, bağlantıları varsa -halen öyle
söyleniyor- tespit edilsin, götürülsün, cezalandırılsın. Tespit edilemiyorsa, hukuk
devletinde bununla ilgili daha fazla yapılacak bir şey yok ki..."

2) Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ;
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Valim, zor bir yerde görev yaptınız.

Burada şöyle bir endişe var Emniyet güçlerinin, yani, asker, polis, sivil otoriteye tam tabi
olmadıkları noktasında bir endişe var.

ERDOĞAN GÜRBÜZ - Benim endişem olmadı.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Öyle bir durum var mıydı?
ERDOĞAN GÜRBÜZ - Şahsen, benim, vali olarak, öyle bir endişem hiç yok.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bir başka şey de, yine, orada, özellikle bazı

komutanların, askerler arasında, askerlerle sivil insanlar arasında bir duvar ördükleri.
Mesela, hiçbir sivilden alışveriş yapmayacaksınız, bayramlarına katılmayacaksınız,
çarşıya inmeyeceksiniz gibi böyle çok sert uygulamalar yaparak, halkla asker arasında
bir duvar ördükleri iddiası var. Bu konuda, özellikle Yüksekova'da, sizin bir gözleminiz
oldu mu?

ERDOĞAN GÜRBÜZ - Benim öyle bir gözlemim olmadı. Mesela, buna en büyük
şahit, Sayın CHP İzmir Milletvekili arkadaşım vardı. Sayın Elkatmış dedi ki, bir generalle
görüşebilir miyiz, sizin yanınızda oldu galiba. Ben dedim, hemen... Sonra, Sayın Elkatmış,
"ya senin ne güzel ilişkilerin var" dedi, iki dakikada... Sava diyorsunuz, başsavcıya... Yani,
benim şahsî olarak diyeyim. Başka valileri bilemem. Yani, ben bir hukukçu vali olarak,
oradaki en yüksek makamla, askeri cenah da dahil, adi! cenah da dahil, bizim hiç öyle
bir şeyimiz olmadı. Bir ağabey, kardeş, ilişkilerimiz fevkalade olumluydu.

Ve hatta, şunu da söyleyeyim: Ben çok rahat -şimdi başka türlü düşünülebilir-
Sayın Milletvekilim de Hakkâri'ye gelmişti, biliyor. Biz, sokakta çok rahat yürüyebilen...
Yani, ben valiyim; ama, esnaf çocuğuyum, rahatça kuşaklaşabilen, kendim için
söylüyorum. Generale de hiçbir sıkıntım yok. Ne zaman helikopter istesem bana
gelmiştir. Gelmeyenler vardır bazı yerlerde, duyuyorum ben; ama, benim şahsî, Hakkâri
olarak düşünüyorum, benim öyle hiçbir endişem olmadı, sıkıntım da olmamıştır.

SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - . . . Sayın Valim, sizin vaU olarak bu kişilerle ilişkinizde
elbette sorun olmaması gerekir de, oraya giden memur kesimiyle, yerel halkın diyalogu
nasıldı? Ben, arkadaşımın sorusundan bunu anlıyorum. Onların yerel halkla... Ben de, yakın
zamanda, bir başka komisyonla Diyarbakır'a, Urfa'ya gidip geldim de, oradaki
insanlarla, gelen resmi görevlilerin kendileriyle kaynaşmadığından... Yani, bu arada,
kültür alışverişi, sosyal ilişkilerin olmamasından yalandılar, o bakımdan söylüyorum."

3) Hakkari Belediye Başkanı Metin TEKÇE;
METİN TEKÇE - ...Yine, bu son 1999 yılından sonraki kent merkezindeki huzur

ortamı, insanların artık sabahlara kadar dolaştığı bir döneme girmiştik dediğim gibi;
fakat, 2005 yılının Temmuz ayıyla birlikte, sanki, on yıl öncesine, o çatışmaların
yaşandığı dönemlere Hakkâri tekrar gitti görüntüsü ortaya çıktı. Hakkâri merkez,
Yüksekova ve Şemdinli ilçe merkezlerinde, yaklaşık Temmuz ayından başlamak üzere,
Kasım ayının 9'una kadar, 16-17 bombalama olayı meydana geldi. Bu bombalamalarla
birlikte, kentin ya da ilçe merkezlerinin ya da Hakkâri merkezin çeşitli noktalarında
gözle görülür; hatta, böyle çok daha farklı bir uygulamayla da yeni arama noktaları,
panzerlerin sokaklardan, caddelerden geçtiği, sabahlara kadar sirenlerin çaldığı,
marşlarm çalındığı mahallelerde, mahallelerde marşların çalındığı, Hakkâri'deki ev
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baskınlarında, maskeli insanların gidip kapılan kırdığı bir döneme giriliyordu,
Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için söylüyorum; hatta, bunun için Sayın Hakkâri
Valisiyle yaptığımız görüşmede, sonuçta varsa A şahsının bir suçu, yasal çerçeve neyse bu
boyutta gidilir, gerekiyorsa, tutuklanması gerekiyorsa, yargı buna karar veriyorsa da bu
yapılır; ama, maskeli insanlann gidip kapılan kumaları, insanlann, kadınların, çocukların
başına silah dayamalan, güvenliği sağladık dedikten sonra sivil polislerin girişi, sabahlara
kadar marşların, sirenlerin çalındığı bir dönem yaşadı, bu geçen yaz döneminde
Hakkâri.

BAŞKAN - Ne marşı?
METİN TEKÇE - Mehter Marşı, farklı marşlar, sirenler. Örneğin, ben, bunu Hakkâri

Valisine söylerken dedi ki, ben duymuyorum. Sayın Valim, sonuçta vali konağının önünde
tabiî ki bu olmaz dedim; ama, bunun için onlarca şikâyet de vardı; yani, savcılığa da şikâyet
vardı. Bu dönem, daha Şemdinli'deki en son patlamalara gelmeden önceki dönemi
söylüyorum, iki üç aylık dönemi, Hakkâri'de, belki benim de içerisinde yer aldığım,
aslında Hakkâri'de bir demokrasi platformunun, sivil toplum örgütleri arasında bir
demokrasi platformu çabasını belki beş altı yıldır yürütüyorduk, hiçbir zaman bir araya
getiremedik. Bu bir gerçeklikti Hakkâri için; ama, o son üç dört aylık uygulamalar,
inanın ki, anında Hakkâri'de bir demokrasi platformunun oluşmasına yol açtı. Ha,
bunun düşüncesi sağdı, bunun düşüncesi soldu, bunun düşüncesi A partisi, B partisi
değil, bütün hepsi de bir araya geldi, bu tür uygulamalar; çünkü, bütün her kesimi
rahatsız ediyordu...

...Şimdi, ben, onu şöyle izah ettim sayın vekilim; dedim ki, özellikle son iki yılda,
2004 yılının sonlan ya da 2005 yılında; yani, dağda, kırsalda çatışmaların olduğunu hepimiz
görüyoruz. Dolayısıyla, 2004 yılının sonuna kadar ya da 2005 yılı içerisinde, 1999 ile 2004
yılına kadar çatışmaların olmadığını gördüğümüz için ben bunu söylüyorum. Çatışmaların
olmasıyla birlikte, kent merkezinde de, bu, benim sonuçta görüşümdür, bu benim
tahlilimdir, ben, şunu şöyle ifade ettim; dedim ki, geçmişte de çatışmalar yaşandığında,
gerek askerimiz gerek polisimiz gerekse dağdaki insanlar öldüğünde, halk üzerinde de
bir baskı uygulanıyordu; zaten, sorun, hiçbir şekilde halk ile devlet ya da güvenlik
güçleri arasında bir çözümü beraberinde getirmiyordu. 1999 ile 2004 yıllan arasında,
Hakkâri'de en azmdan, kırsalında hiçbir çatışmanın olmadığım biz de kayıtlardan
görüyoruz ya da en azından takip ediyoruz.

...2004 yılı sonunda, tekrar, askerlerimizin, insanlarımızın ölmesiyle birlikte, halk
üzerinde de bir baskı geliştiğini ifade ediyorum. Ben, bu baskıların da, ortaya koyuyorum,
nedir bu baskılar, yani, örneğin panzerle çarşı merkezinde çok hızlı gitme, siren çalma.
Abartısız, ben abartmıyorum. Sabahlara kadar ben bile uyumuyorsam, mahallelerdeki
insanlar, zaten kenar mahallelerde daha fazlaydı; bu, Eylül, Ekim aylarına kadar sürdü.

Ben şunu söylüyorum: Çatışma yaşanıyor, çatışma yaşanmıştır, tasvip etmem, ben
bunu açıkça söylüyorum. İnsanlann ölmesini, hiç kimsenin, bu dağdaki insan olur, bu korucu
olur, bu polis olur, bu asker olur ya da Filistin'deki bir insan olur, ben, insanoğlunun ölmesini
istemem; fakat, eğer insan da ölüyorsa, bunun hıncının halktan çıkarılması kadar yanlış
bir yaklaşım olduğuna inanmıyorum. Ben, gerek güvenlik kuvvetlerinin gerekse
merkezî hükümeti temsil eden yereldeki idarecilerin, yöneticilerin, bu uygulamalarının
yanlışlığını ifade etmek istiyorum. İşte, bu yaklaşımlar, halk üzerindeki, polisin, askerin
bu baskısı, yaklaşımı, zaten 9 Kasımdan sonraki olayların da tetikleyicisi olmuştur. Ona
da geleceğim.

BAŞKAN - Birinci gün saat 24.00 veya 01.00 diyelim, o ana kadar keşif yapıldı, bitti!
METİN TEKÇE - Bitti, ertesi gün zaten cenazeler geldi, akşam geç saatte cenazeler

gömüldü, iki kişi ölmüştü, biri bombalamada, biri de taramada ölmüştü, iki kişi gömüldü.
Tabiî, bu esnada şey hâkimdi, en azından bir açıklama, en azından bize verdiğiniz o insanlann
bizde olduğu, gözaltmda olduğunun açıklanmamasının verdiği bir şey vardı. Bu sefer, ben
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tam hatırlamıyorum; ama, üçüncü gün müydü, Hakkâri'de olayların olduğunu duyduk ve
Hakkâri'ye intikal ettik. Vardığımızda, zaten bitmişti, yani kimse kalmamıştı, sokaklarda hiç
kimse yoktu, dağıtılmıştı. Şimdi, burada Hakkari ve Yüksekova'daki halk, yani neden
tepki koydu. Şemdinli'de olay vardı, suçüstü yakalandı, devlet İşte müdahale etti,
yargıya intikal edecek, işte şuna intikal edecek. Bana göre, tabiî, Hakkâri'de,
Yüksekova'daki insanların, yani buna tepki koyması ya da işte faillerin korunacağına
dönük görüşlerini dile getirmesi kadar doğal bir şey yoktur; çünkü, o güne kadar beş
aylık dönem içerisinde hem Hakkâri hem de Yüksekova'da patlamalar meydana geldi
Onları dahi aydınlatabilecek bir olaydı, düşüncesi zaten hâkimdi ve sonuçta
Yüksekova'daki o gösteriye silahlı cevap verilmişti, üç vatandaşımız da orada öldü. Ben o
esnada da Yüksekova'da idim, tabiî, biz çıkamadık, çünkü her tarafta ateş açılıyordu.

BAŞKAN - Olayın ikinci gününde miydi?
METİN TEKÇE - Hayır, üçüncü günü obuası lazım. Ertesi günü Hakkâri'de yine

her tarafa ateş açılıyordu. Ben kendi gözlemlerimi söylüyorum. Sonuçta inanıp
üıanmama komisyonun takdiridir; fakat, Özellikle, Hakkâri polis lojmanlarına yakın bir
alan var, Hakkâri Valiliği Parkı denilen bir alan var, orada iki katlı sıra dükkanlar
vardır. Üstleri çatılı değil, iki kadıdır. Buranın üzerine polislerin taş yığdığını, sapanlar
yaptırdığını ve özellikle halkı üzerine çekmek için tahriklerde bulunduğunu kendi
gözlerimle şahit oldum ve nitekim bu tahrikler sonucunda da tarama yapıldı. Yaklaşık
Hakkâri'de silahla yaralanan 15 kişi idi. Yaranlar hastaneye kaldırıldı. Bu sefer polis
hastaneye saldırdı. Hastanenin içme gaz bombalarıyla girdiler. Hemşirelerden,
doktorlardan hiçbirisi zaten görev yapamadı ve orada bir hastane personeli de, yine
silahla yaralandı. Bu tür durumlar yaşandı. Tabiî, özellikle, bu tür olaylarda, sonuçta
ölüme yol açan, ölüme sebebiyet verenlerin hakkında halen hiçbir soruşturma da olmadığını
da söyleyebiliriz..."

Şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır.

ŞEMDİNLİ ilçesinde polis-asker ve halk ilişkisine yönelik olarak;

4) Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihat FESLİHAN;

MUSTAFA CİHAT FESLİHAN- Şöyle, göreve başladığımız süre içerisinde, gerek
askeri personel, emniyet teşkilatımız, diğer daire amirlerimiz vatandaşlarla böyle sevgi,
saygı ölçüsünde olumlu bir diyalogumuz vardı. Özellikle bizim yaptığımız hem resmî
hem dini bayramlara katılımları olurdu. Biz de ramazan aylarında her haneye ayrı ayrı
günlerde, iftarlarda ziyaret ederdik. Vatandaşlarımız bizlere gelirlerdi, problemleri,
sorunları konusunda biz onlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı olsun, diğer eğitim, sağlık
yardımı gibi konularda yardımcı olurduk. Aynı şekilde yine güvenlik güçleriyle de
ilişkileri bu konuda...

AHMET ERSİN (İzmir) - Polis mi jandarma mı?
MUSTAFA CİHAN FESLİHAN - Polis, jandarma, yani öyle güzel bir sohbet

ortamı vardı. Dolayısıyla biz olay yerine gittiğimizde de orada toplanan kalabalığı
sakinleştireceğimiz konusunda kanaatimiz hasıl olmuştu. Fakat 9 Kasımda o toplumsal
olaylar o kadar hızlı gelişti ve bir anda topluluk bir anda galeyana geldi..."

5) Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN;
TACETTİN ASLAN - ...2004 yuma kadar bu terör örgütünün bir sözde ateşkesi

vardı o bölgede, ondan dolayı hiç olay olmamış... İşte, 2004'ün Haziran ayı tahmin
ediyorum, sözde ateşkesi kaldırınca örgüt, bu tür bölgede eylem ve işte askeri araçlara,
özellikle Şemdinli ve Yüksekova arasmda maym koyma çok sık olur hale gelmişti o
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dönemlerde. Tabiî, sürekli istihbarat bilgileri akıyor, işte, şu kadar örgüt mensubu geldi,
şehre girecek gibi istihbarat bilgileri, sürekli, geldiler, gidiyorlar, görüldüler. İşte, eylem
olacak. Sürekli akıyordu bize o bilgiler. Biz, tabiî, hazırlıklıyız, olabilecek her türlü
gelişmelere karşı. Benim göreve başlamamla, ilk şeyler bunlar oldu. Ama, halkla temas
kurduk. Sürekli, yaklaşık, su son 3 aya kadar, hatta, son olaya kadar, ben, sürekli
çarşıda gezerim, dolaşırım, resmi elbiseyle gece de çıkarım, noktaya giderim, yürürüm,
kaldırımlarda otururum. Yani, esnafa sürekli giderim, içlerinde olurum, çay içerim,
onlar bana gelirler. Yani, halkta, terör örgütüne yönelik herhangi bir destek ya da bir
sempati ya da şehir merkezinde yaşayan halk kitlesi... Gençler de dahil, yani, lise
öğrencileri de dahil buna, hiçbir eylem yok, hiçbir karışan da yok. Yani, şehir
merkezinde böyle bir şey yok, her şey çok güzel. Yani, lise gibi, Şemdinli gibi bir yerde
lise var; fakat, lisede en küçük bir eylem yok. ...16 000 nüfusu var. Benim izlenimlerim
bunlardı. İşte, bu son üç aya gelinceye kadar, şehirde, yine, öyle bir bomba eylemi, ya
da... Sadece hatırladığım kadarıyla, bir ya da iki bildiri dağıtılma eylemi oldu, örgüt
tarafından bildiri dağıtıldı; ama, en küçük bir toplumsal olay, toplumsal bir hadise,
kesinlikle böyle bir şey yoktu. Zaman zaman bu DEHAP İlçe Teşkilatı tarafından basın
açıklamaları yapılır, onda bile yeteri kadar destek bulmazlardı, bulamazlardı. Minibüslerle
köylerden iki minibüs, üç minibüs insan getirirlerdi kadınlı, erkekli, onlarla, hemen böyle
ufak, tefek, böyle beş on dakikalık hemen, tamam deyince de bitirip giderlerdi. Böyle bir şehir
vardı Şemdinli'de. Şemdinli gibi bir yerde...

BAŞKAN - Yani, resmi görevliler ile esnaf, vesaire, halk arasında, özellikle Şemdinli
Merkezinde sıcak bir diyalog var ve böyle bir şey yoktu.

TACETTİN ASLAN - Kesinlikle. Yani, halk ve polis arasında, özellikle ben kendi
teşkilatımla ilgili konuşayım, halk ile polis arasında en küçük bir sorun, en küçük bir
olumsuzluk, asla... Zaten, son derece de dikkat ederdim. Böyle bir hadiseyle biç
karşılaşmadım. Ama, şu son üç ay, haziran ayıydı tahmin ediyorum... İlk bomba
Temmuzun S'i. Temmuzun 5'inde, emniyet müdürlüğü bahçesinde oturuyordum. Havalar
sıcak tabiî. Büyük bir gürültü üzerimize yağmaya başladı. Bu nedir diye firladık; olay yerine
ilk önce ben gittim. Yakın, ilçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğü karşı karşıya
sayılır. Olay yerine gittim. Karanlık, elektrik kesik. Yatan askerleri gördük. Yaralılar diye
düşünmüştük. Baktık ki yaralı değil, birinin kafesi kopuk, birinin bacakları yok. Böyle bir
hadiseyle karşılaşınca hepimizin morali bozuldu. Şehir merkezi; ondan önce de şehrin
çıkışında yine jandarma sorumluluk alanında yine bir mayın askeri aracı orada da üç
şehidimiz vardı. Arkasından bu gelince, tabu, ister istemez etkileniyorsunuz bunlardan.
Bu konularla ilgili terör örgütünün de üstlenmesine yönelik-bildirileri de vardır, eylemi
üstlendiklerine dair. Bu, tabii, gerdi; yani, açıkçası hem bizini polis arkadaşlarımızı,
asker arkadaşları daha dikkatli olmaya, daha tedbirli olmaya sevk etti bizi. Halk da
üzgün, biz bunun farkındayız, çünkü sürekli içindeyiz. Arkasından hemen bir bombalama
eylemi daha oldu. 1 Eylülde DEHAP tararından dünya banş günü yapıldı. Bü dünya barış
gününde iki adet bomba patlamıştı, aynı noktada, iki adet el yapımı düzenekli. Bir
hareketlenme oldu. Yine olay yerine koştum. Resmî elbiseli daldım halkın arasına. Yerde
yaralılar vardı, 17 yaralı vardı. Bir tanesini aldım, kucaklayarak ambulansa götürdüm. Tabii,
konuştuk oradakilerle, ne gerekiyorsa yapılacak dedik. Tekrar programı başlattık.
Akabinde kısa bir yürüyüş tarzı bir şey yaptılar tepkilerini dile getirmek için. Ama, o da
çok ciddî değildi. Orada dahi kayda değer slogan olsun, pankart, döviz, poster öyle
şeyler yoktu, bunda da yoktu. Arkasından bir şahsa ait jandarmaya yakın isim -biz de
tanıyoruz, alaya herhalde malzeme götürüp getiriyorlar, bu tarz ilişkileri var galiba- şahsın
evin önündeki minibüsün altına bir bomba koydular. İşte, bunlar arka arkaya gelişiyordu. 28
Eylülde de emniyet müdürlüğünün üstünden yol geçer, tel örgülerin dibine bomba koydular. 1
Kasımda, aradan üç gün geçmedi, büyük bomba dediğimiz bomba patladı. Şehir
gerildi..."
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6) Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Erdem YILMAZ;
ERDEM YILMAZ - Şimdi, Sayın Başkanım, vatandaşla diyalog tabiî çok önemli

belirttiğiniz gibi. Az önce, işte, istihbarat konusunda da aynı konu gündeme geldi.
Mesela, benim günlük 50-60 -bu sayı düşmez- gelenim gidenim olur; köyden muhtarlar
gelir. 2 400 korucum var benim, net rakam 2 371 korucum var.

BAŞKAN - Şemdinli'de?
ERDEM YILMAZ - Tabiî ki efendim. Taa uzaktan 60 kilometreden gelmiş kapıya

kadar; ben, onunla görüşmesem olmaz; yani, yoğun bir vatandaş hareketi. 19 köyümüz
var; dolayısıyla, 19 köy muhtarımız. Artı, ilçedeki esnafımız, devlet memurlarımız,
köylerden gelen öğretmen arkadaşlarımız. Tabiî, bizim mesaimiz biraz yoğun geçer,
yoruluruz; ama, bu tatlı bir yorgunluktur. Dolayısıyla, birçok şey bu arada bize de
yansır. Vatandaş geldiğinde -tabiî ki, Şemdinli bazı yerlere çok uzak; işte Derecik
Belediyesi 8 000 nüfuslu- hemen işini yapmak ister. Gelir, şahsen bazen benim işim
olmayan bir işte, işte kaymakam beyi ararız. Tabiî, bu konuda hepimiz, kaymakamlık,
ilçe emniyet müdürümüz, ben, taktik jandarma sınır alay komutanımız, garnizon
komutanımız, tüm kurumlar, askeriye, sivil, son derece uyum içerisinde çalışmaktayız.

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Vatandaşla diyalog çok önemli; siz de bahsettiniz.
Şemdinli İlçede Jandarma Komutanlığınızda görev yapan er veya erbaşlar, subay veya
astsubaylar, bunlar Şemdinli halkının içerisine girdiğinde, yani, tatile veya izne
çıktığında veya görevliyken, esnafla alışverişleri oluyor mu?

ERDEM YILMAZ - Tabiî W.
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şimdi, bir iddia da, işte, Alay Komutanlığında bu

kadar er var, işte, askerler gelip halktan alışveriş yapmıyorlar. Biz, zaten fakiriz, bir de
fakir olarak kaldığımız yönde söyleniliyor. Böyle Hakkâri'de de aynı şekilde midir; yani,
askerimiz esnafla...

ERDEM YILMAZ - Şemdinli için mi soruyorsunuz, Hakkâri için mi?
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Şemdinli'ye cevap verdiniz; bir de Hakkâri için,

merkez için sordum.
ERDEM YILMAZ - Hakkâri'deki durumu bilmiyorum. Şemdinli'de, tabiî,

toplumsal olayların yaşandığı dönemde...
MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Onlar hariç...
ERDEM YILMAZ - Onlar hariç. Şu an, normal, erlerimiz çarşıya çıkıyor.

Şeklinde beyanlarında bulunulmuştur.

YÜKSEKOVA ilçesinde polis-asker ve halk ilişkisine yönelik olarak;

7) Yüksekova Eski Kaymakamı Mustafa ÖZTAŞ;

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Bu halkla ilişkiler bağlamında, şimdi,
özellikle, bazen şöyle bize bilgiler gelmişti: Bu Yüksekova'deki Tugay Komutanının
askerlere "sakın ola halkla ilişki kurmayın, buradan alışveriş yapmayın" falan filan gibi
birtakım iddialar geldi. Böyle bir şeyi gözlemlediniz mi sizin orada? Asker Ue sivil
arasındaki ilişki nasıl?

MUSTAFA ÖZTAŞ - Orada, belli bir dönemden sonra, çarşı izni verilmemesi
gibi bir şey oldu; yani, Yüksekova değil de, Hakkâri'ye götürme gibi bir şey oldu.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Yüksekova'dan Hakkâri'ye mi
götürüldüler?

MUSTAFA ÖZTAŞ - Evet
AHMET ERSİN (İzmir) - Niye öyle oldu?
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MUSTAFA ÖZTAŞ - Bilemiyorum; yani, bu Tugay Komutanı...
? AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Kaç kilometre Yüksekova-Hakkâri arası?

MUSTAFA ÖZTAŞ - Yüksekova-Hakkâri arası 80-85 kilometre. Yani, Tugayın
kendi içinde de kantini şeyleri vardı; ama, belli bir şeyden sonra -2005 yılındaydı
zannediyorum- Yüksekova çarşı merkezine -askerlerin, biliyorsunuz, bu çarşı İzni diye
bir şey var- çıkarmama diye bir şey oldu.

BAŞKAN - Güvenlik nedeniyle olamaz mı?
MUSTAFA ÖZTAŞ - Yani, bilemiyorum artık tabii; çünkü, değişik... O bölgede,

insanlar, yani, işte, canlı bomba olacak deniliyor, şey deniliyor. O bizim tamamen
dışımızda ve askerî, bu Jandarma Sınır Tugayının, biliyorsunuz, bizimle hiçbir
bağlantısı, hiçbir şeyi yoktur. Biz, jandarma dışında, diğer garnizonlarla olan
ilişkilerimizi valilik aracılığıyla yürütürüz 5442'ye göre. Zannediyorum, 32 nci
maddesinin (e) fıkrasında bu askerî birliklerden yardım isteme hususu vardır, yani, bu
önlenemeyecek olaylarda. Bizim ilişkilerimiz o anlamda. Onun dışındakiler nezaket
ilişkileridir. Yani, ben resmî ilişkiden bahsediyorum şu an; onun dışındakiler nezaket
ilişkileridir.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Oradaki birtakım millî veya din! bayramlara
filan katılmazlardı. Bir ara, her zaman ilgilenirlerdi, işte, askerî erkan olsun; ama, öyle
bir zaman geldi ki, şimdi bunlar da katılmamaya başladılar falan gibi, böyle bir iddia da
vardı bayramlaşmalarda. Siz bayramlaşma yaptınız mı hiç kimseyle orada?

MUSTAFA ÖZTAŞ - Tabiî; elbette.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Oralarda görmüşsünûzdûr herhalde.
MUSTAFA ÖZTAŞ - Zaten, bütün kamu kurumlan ve vatandaşa bir

davetiyemiz oluyordu bizim, duyurumuz oluyordu; yani, hem basma hem sivil toplum
örgütlerine, siyasî partilere, vatandaşlara. Biz, bayramımızı, mesela, Öğretmenevimizde
kutlardık; yani, millî, dinî bayramları, büyük salonu olduğu için. MiUetvekillerimize,
sivil toplum örgütlerine, vatandaşlarımıza duyurulur, gelen gelirdi, gelmeyen gelmezdi.

8) Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Ergin İŞLER;
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Bir şey daha sorayım Sayın Emniyet Müdürü:

Halkla diyalogunuz nasıl, halk size yardımcı oluyor mu?
ERGİN İŞLER - Biz, halkla diyalogumuzun iyi olduğunu düşünüyoruz sayın

milletvekilim; ki, bu olaylar sırasında direkt polise dönük oradaki yaşayan yerli halktan olsun
sivil toplum kuruluşlarında olsun ağır bir eleştiri almadık biz. Bölgede, biz, Türk polisi olarak
hükümet emirlerine, İçişleri genelgelerine sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla vatandaşın
huzurunu sağlamak adına en ince detaylara varıncaya kadar çok dikkatli çalışmaya gayret
gösteriyoruz sayın milletvekilim.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Mesela, özellikle polis memurlarınıza halka
karşı şefkatli davranın, güler yüzlü davranın diyor musunuz, bunu özellikle yapıyor
musunuz?

ERGİN İŞLER - Bunu yapıyoruz sayın milletvekilim; özellikle bunu, mutlaka,
biz, birinci sırada personelimize bunu talimatlandırıyoruz, oradaki vatandaşımıza
öngörüsüz, genellemelerden uzak bir şekilde, tamamen onun huzurunu gözönünde
tuttuğumuzu hissettirecek tarzda şefkatle yaklaşıyoruz, bunu da başardığımıza
inanıyorum efendim.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - ... Sayın Emniyet Müdürüm, bu Yüksekova
Sınır Tugay Komutanlığı ile Yüksekova halkı arasındaki ilişkiler nasıl? Mesela, çarşı
izni veriliyor mu ve çarşı izni verilse bile askerlere, askerlerin çarşı izni süresini
Hakkâri'de geçirmeleri isteniyormuş, bu konuda bir bilginiz var mı?
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Bir de, oradaki tugaydaki askerlerin, daha doğrusu komutanların halkın bayram
törenlerine, yani dini bayram törenlerine pek katılmadığı söyleniyor. Doğru mu bunlar,
bilginiz var mı?

ERGİN İŞLER - O konuda bilgim yok sayın milletvekilim.
KOMİSYON UZMANI - Toplumsal olaylara müdahalede sizin askeri birliklerle

veya tugayla bir görüş farklılığınız var nu, oldu mu hiç?
ERGİN İŞLER - O konuda benim bir görüşmem olmadı; biz, mülki amirin

direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz efendim.
KOMİSYON UZMANI - Yani, olmadı mı böyle bir şey; görüş ayrılığı var mı yok

mu?
ERGİN İŞLER - Herhangi bir görüş teatisinde bulunmadık.

9) Yüksekova İlçe Emniyet Müd. TEMÛH Şube Müdürü S.Murat KARA;
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - ...Diyorsunuz ki "halktan bazı kısanlarla

ilişkilerimiz iyi." Doğru mu, öyle mi anladım ben?
S. MURAT KARA - Doğrudur efendim.
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Yani, neredeyse, işte gezmeye gideceğiz

evlerine...
S. MURAT KARA - Doğrudur efendim. Daha çok; yani, bizim alışveriş

yaptığımız yerler daha çok o inandığımız insanlar.
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Şimdi, ben bu anlamda şunları soruyorum.

Tabiî, bunların sayısı sınırlıdır. Mesela, Yüksekova'nın sokağında, çarşısında gezdiğiniz
zaman ki, sizi tanıyan halkın size bakış açısı nasıl; yani, korkarak mı bakıyor, yoksa
affedersiniz sizi takmıyor mu devletin görevlisi olduğunuz için? Endişeyle mi, sevgiyle
nü bakıyor? Bunu bir değerlendirir misiniz çarşıda gezdiğiniz zaman.

S. MURAT KARA - Kişisel bağlamda ben kendimle ilgili bir şey söylemiyorum..."

10) Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Erhan ARKAN;
KOMİSYON UZMANI - Yüksekova halkıyla, genel olarak söylersek, 21 inci Sınır

Tugay Komutanlığı veya diğer askeri birlikler arasında bazı olumsuz diyebileceğimiz
ilişki var mı; bu konudaki bilginiz nedir?

ERHAN ARIKAN - Bence yok; fakat, bununla ilgili söylemler var. Ben bunun
asimin olmadığını düşünüyorum. Özellikle, Tugay Komutanımız, bu konuda, geçen
sene, bu sene, özellikle muhtarlarımızı, yöreden, bizim için ve halk üzerinde gerçekten
olumlu etkileri olan ve diğer devlet kuruluşlarından da, Milli Eğitim Müdürüdür,
bankaların müdürleridir, oradaki esnaf sanatkârlar odasıdur, diğer toplum örgütleridir,
hepsini toplayıp, birleştirici yemekler, toplantılar yapmakta. Kopukluk olduğunu ben
düşünmüyorum.

KOMİSYON UZMANI - Niye böyle bir söylenti var?
ERHAN ARIKAN-Böyle bir söylenti olmasının sebebini ben şöyle

yorumluyorum: Şimdi, bizim askerî unsurlar, jandarma, emniyet ve tugayın beraber
birlik içinde olmaları, uyumlu obuaları, halka, özellikle 15 Şubatta bunun örneğini biz
çok güzel sergiledik, emsal teşkil edecek bir davranıştı bence. Uyumlu, onları her
zaman yanlarında olduğumuzu gösteren davranışları örgüt kabul edemiyor. Bunu
bölmek, parçalamak, sorunlar varmış, problemler varmış şeklinde lanse etmek
suretiyle, kendine bence çıkar sağlamaya çalışıyor. Yakın olmak isteyen insanları,
yakınlık kurmak isteyen nişanlan, sıkıntılarını devletin her kademesinde çözmek isteyen
insanları uzaklaştırmak için çaba gösteriyor. Dolayısıyla, bundan dolayı bir dedikodu
çıkarıyorlar diye düşünüyorum. Gayet uyumlu, ahenk içinde bir çalışma var. Özellikle,
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki ahengin ben
imrendirecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Bizim bölgemizde meydana gelen her
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olaya Emniyet Müdürü bizzat kendisi, onun bölgesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü
bölgesinde meydana gelen, ben, hiçbir şekilde, ayrım gözetmeksizin, her zaman, beraber
müdahale edip, birbirimizi destekler şekilde çalışıyoruz.

11) Yüksekova Belediye Başkam M.Salih YILDIZ;
M. SALİH YILDIZ - ...Şimdi, biz bunları böyle yan yana getirdiğimiz zaman bu

faktörleri, bu şeyleri. O derin devlet dediğimiz olgu, eğer birkaç kişiyse, birkaç kişiden perde
arkası kişilerden de besleniyorsa, bu olgu devam ediyor, bu olgu belki şu anda
Komisyonunuzdan rahatsız, bizim varlığımızdan rahatsız, hükümetin iktidarından rahatsız,
yani, belki oradaki Emniyet Müdürünün Yüksekova'daki Emniyet Müdürünün insancıl
yaklaşımlarından rahatsız.

Mesela, Yüksekova Emniyet Müdürü, açık söyleyeyim, Yüksekova'da olmasaydı
bu iki yıl boyunca, diyalogu, ilişkilerimiz biraz iyi olmasaydı, Yüksekova'da belki
binlerce böyle sorun önünüze gelirdi. Yani, bu durumda kışkırtan böyle kesimler var.

Mesela Yüksekova'da ilk basın açıklamasında ben taşlı, sopalı darbeler aldım,
hakaretler aldım. Halkın sakinleşmesi için çaba harcadım. Bütün bu çaba harcarken,
vali beyin, kaymakamın, emniyet müdürünün, ilçe jandarma komutanının da, ya
Başkan ne yapabiliriz demesine rağmen, ama, oraya gelen askeri güçlerden belli birkaç
kişi, yüzü maskeli, kapalı İnsanların, çok affedersiniz, yani, ağza gelecek her türlü küfür,
hakareti şahsıma yapmalarına rağmen, emniyet müdürü pencerede, Allah diyor,
inşallah diyor Başkan dönüp bakmaz diyor, bunlar tahrik ediyorlar, Başkan bakarsa çok
farklı bir şey de gelişebilir. Ben, dönüp arkama bakmadım. Ayağımın dibine iki tane gaz
bombası da attılar, ben dönüp bakmadım. Yüzümü kapatmışım, bezlerle talan su getirdiler,
millet benim vurulduğumu düşünerek, hayır vurulmadım bağmyorum, biber gazı gözüme
girdi. Bu şekilde.

Şimdi, bu kesimler, bu olgular askerin içinde de oluyor, polisin içerisinde oluyor.
Yani, ben, mesela şu anda Demokratik Toplum Partisi değil mi? Yani, içimizde yok mudur?
Bizim içimizde de huzuru belki istemeyenler var. Yani, her tarafta oluyor...

...ayın 10'unda, Vali Bey, Emniyet Müdürlüğüne bizi çağırdı. Dedi ki, İlçe
Emniyet Müdürlüğüne gelir misiniz. Yine belediye başkanları olarak. Biz giderken,
çevik kuvvetten 40-50 kişi orada, girişte, nereye gidiyorsunuz diye sordu. Ben, Vali Beye
gideceğiz dedim. Arkadaşlarla birlikte bizi çağırmış. Bir tane polis çok ters hareket etti
Niye böyle yapıyorsun dedim. Hatta, o anda, yere bir tane mermi de patlattılar. O
mermi sekseydi bize değerdi. Niçin patlattılar falan. Ne oluyor, niye böyle
davranıyorsunuz, insan biraz rahat davranır, biz burada bir şeylerin olmaması için
çaba gösteriyoruz dedim. Beyefendi, ne iş yapıyorsunuz dedi bana. Belediye başkanıyım
dedim. Evet, sunardınız dedi. Bu hükümet düşecek. Bu İçişleri Bakam istifa edecek.
Önce bana dedi, seninle, sizinle sonra daha rahat görüşeceğiz. Çok daha rahat bir
şekilde görüşeceğiz. Bu şekilde tehdit ettiler. Ben dedim ki, balon, sen bizim de
polisimizsin, bu asker bizim de askerimiz, biz senin de belediye başkanınız. Biz, ne senin
canının ne bu insanların, çocukların canının yanmasını istemeyiz, hiç kimsenin. Biz,
bunun çabası içerisindeyiz. İki gündür burada yapağımız sağduyunun, çabamızın
mükafatı herhalde bu olması gerek dedim, sizin yaklaşımınızla. Başka bir şey aklınızdan
geçmiyor mu, düşünemiyor musunuz, biraz daha olumlu davransanız, biraz daha,
Belediye Başkanıyız, senin Müdürün çağırmış, senin Başsavcm çağırmış. Kim çağırırsa
çağırsın dedi, aynen böyle tepki gosterdL Ben, bu sefer telefon açtım. VaU Beye dedim
ki, bizi içeri koymuyorlar. Onlar içeriden, Başsavcı, Emniyet Müdürü, onlarm şeyiyle
bizi içeri aldılar. Gittik, dedik ki, olay bu. İşte, Vali Beyin tavrı, çocukların psikolojisi
dedi, arkadaşları şehit oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan dedi. Dedim, tamam, biz
istemiyoruz kimse yasanımı yitirsin. Bu çabamız var. Bu da Şemdinli'de başımıza
geldi...
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METİN KAŞKOĞLU (Düzce) - ...Şimdi, size şunu sormak istiyorum; ama, tabiî,
bizim komisyonumuzun kuruluş amacı şu: Susurluk dediniz, işte birtakım olaylardan
bahsettiniz. Ne oluyor, bölgede ne var? O, birtakım, işte bu hükümet düşecek, o gidecek,
sizinle daha rahat görüşeceğiz de geçti o söylediğiniz, birtakım güçler bir yerden düğmeye
basb, tekrar olaylar orada artmaya başladı, bombalama olayları başladı dediniz. Kim bastı? Ne
bu? Devletin içindeki bir yapılanma mı? Susurluk'ta, dediğiniz, Susurluk'ta, hadi onu da
açıklayalım, devletin yasal görevlilerinin bazen yasayı aşarak, gayri yasal bir yapılanması;
burada da mı böyle bir şey var? Hakkâri'de de böyle bir şey var mı? Siz bunu mu söylemek
istiyorsunuz? Biraz daha bunu somutlaştırabilir misiniz bize?...

M. SALİH YILDIZ - Evet, teşekkür ederim...Türkiye'nin içine çekildiği kaos, Sayın
Demirel'in de, eski Cumhurbaşkanımızın da söylemiyle Türkiye'de iki tane devlet var;
biri esas devlet, biri de derin devlet dediği ve bunu birçok kez resmî ağızlardan da, işte,
televizyon panellerinde de geçen hafta özellikle Kanal 7'de Nazlı Ihcak'ın programında da
özellikle sıkça tartışılan Türkiye'nin bu manzarasında gerçekten ne oluyor? Yani, Türkiye'nin
selamete ulaşmasını engelleyen noktalar nedir, sıkıntılar nedir? Bu, özellikle bana göre ve
belki eğer tabiri caizse, yanlış anlaşılmazsa, oradaki halkın psikolojisine göre de
Türkiye'nin demokrasiye geçişini istemeyen, özellikle sıkıyönetim döneminde, 12 Eylül
döneminde bölgede sıkıyönetim olağanüstü hal birçok kesime çok güzel rantlar
oluşturduğunu, oraya gelen daha önce ya burası sürgünler yeri, tehlike yeri deyip de,
sonra oraya gelip de gitmemek için çaba harcayanları düşündüğünüz zaman.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Kim bunlar?
M. SALİH YILDIZ - İşte, bunlar memur, subay, astsubaylar, polisler ve resmî

memurlar.
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Onu açık açık söyle.
M. SALİH YILDIZ - Tabiri caizse, yani, bir horoz sırtındaki ev eşyasiyla gelip,

TIR'larla dönen, işte, olağanüstü hal bölge tazminatlarının maaşlarına ekstra şeyler,
oradaki halkın o psikoloji durumu, hem ekonomide, hem eğitimde, hem sağlıkta yaşam
koşullarına, sosyal yaşam koşullarına geri kalmışlığın verdiği o fakirlik, ıstırap da; işte,
sınır kapılarının da işlevsizliği, kapatıldığı. İşte, İran sınır kapısı ve Esendere yıllardır, bir
kapı, adı kapı ama kime hizmet ediyor?

Bir ara, işte, Hakkâri Valisinin geçmişteki valilerin denetiminde belli kişilere mazot
ruhsatı verildi, satışı verildi. Belli kesimlerin palazlandığı; halkın yoğunca fakir kaldığı;
koruculuk sistemiyle de köylerin boşaldığı... İnsanlann koruculaşbğı; korucuların kendi
ellerindeki mallarını saunaları, davarlarını, hayvanlarım, sadece koruyucu maaşına talim
etmesi; yine, koruculuğu kabul etmeyenlerin şehre göç etmesi, şehrin 90'larda 15 000
kişiyken Yüksekova gibi bir yerin, birdenbire 100 000'in üzerine çıkması... Şimdi, burada,
artık, insanlann meşru değil gayrimeşnı, yani, ister istemez, işte, İran'dan mazot getirmek, bir
bidon mazot için arabasının bağlandığı, bilmem işte alışveriş, ticaret, gayri ticaretler falan, bu
insanlar işte yol aramalardaki durumlarda, elde edilen rantlarla, işte, oradaki güvenlik
güçlerinin yol aramalarında, canlan istedikleri zaman bir bakıyorsun eroinle binlerce kilo
yakalanıyor bölgede, bir bakıyorsun fld yıl için tonlarca bahsediliyor, İstanbul'larda,
Avrupa'larda bunlar Türkiye'den geçiyor, kimse yakalanmıyor. Şimdi, bu bölge, olağanüstü
hal sürecinden bugüne kadar, yani, önce istenmeyen, sürgünler yeri, sonra, oradan
ayrılmak istemeyenlerin meskeni durumunda... Oraya gelen memurlar İçin diyorum.

Şimdi, oradaki ağalar, korucu başlan, herkesin arak bir rant sağladığı bir bölge
durumuna gelmesi, arak orada demokrasinin ve insan haklannm bir an evvel inşası; bütün bu
imkânların herkesin elinden çıkacağı kaygısının da verilmesiyle, özellikle Türkiye'de yani
demokrasiden rahatsız olan kesimlerin, işte, bu Kürt sorununu, işte, bunlar da bizim
insanlarımız, bunlar da bizim kardeşlerimiz, bunlar da işte bizim Kafkaslarda, Korelerde,
Viyanalarda, şurada burada, beraber, Türkiye Cumhuriyetini kurmada ortak yaşamımızı
yitirdiğimiz insanlarımız demeleri yerine, tam tersine, yani, sonuçta, kanayan yara devam
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etsin, bu insanların sorunları çözümsüz kalsın, çözümsüz kaldıkça biz her konuda rant
sağlayabiliriz diyen kesimlerin, işte, belki bu kesime özellikle derin devlet dediğimiz
anlayışın kendisi, yani, bölgenin huzura kavuşmasını istemiyor.

METİN KAŞIKOGLU (Düzce) - PKK orada bir huzur ortamı ister mi?..Demokratik
açılımlar işine gelir mi PKK'nın?

M. SALİH YILDIZ - Şimdi, onları dinlemeyeceğiz. Daha çok mesela onların
söylemediği de var bu konuda; ama, oradaki halkın söylemi önemli. O halkın söylemi bana
göre hem ülkemizi, devletimizi hem onlan da bağlamak. Yani, orada İstenilen şu: Şimdi,
ben bir şeyi açık söyleyeceğim: Yüksekova'da çalacağınız her kapıda, gidin, kanayan bir
yarası var, çocuğu dağdadır, ama, bir çocuğa da askerdir. Kesinlikle...

Şimdi, evde oturuyor, çocuğun askerdeki operasyonlara çıkma, yaşamını yitirme
kaygısını, operasyona çıkan çocuğunun kendi diğer evladıyla karşılıklı, karşı karşıya
gelme psikolojisini düşünen binlerce aile var Yüksekova'da. Bölgede de bu böyle. Yani,
herkes bunu istiyor...

...M. SALİH YILDIZ - Evet, şimdi, onlar, şimdi, Sayın Komisyon Başkanım, o
konuda insan psikolojidir, orası İstanbul gibi değil, günlerce birbirini görmeyebilirsin
İstanbul'da, Ankara'da, orada herkes herkesi her gün görüyor. İnsanların orada o
çıkan yasalara, pişmanlık yasalarına, benzeri şeylere, şimdi insan psikolojisidir, yani,
biz devletimizi korumada, ama doğru, ama dürüst, ama demokratik birçok fedakârlığı
yaparız, o ayrı bir şey ama, sonuçta, insanların içerisinde, toplumların içerisinde işte bu
ajandır, bu itirafçıdır, bu bilmem nedir denilen bu psikolojiyi o halk yaşadığı için,
çıkardan o tür yasalardan fazla yararlanmamıştır nisanlar. Neden? Çünkü, çocuğumu
getireceğim ama benim bütün çevrem bana arak sırt çevirecek, yanlış bakacak, yanlış
yorumlayacak psikolojisi.

Bence bu yasaları çıkarmayla bir seferliğine bir genel af çıkardırdı, herkese böyle
rehabilitasyon dediğimiz o psikolojiyle yaklaşırdık, onun için yasalarımızda o kültürel,
sosyal, benzeri dediğimiz değişikliklerle buluşrurabilseydik, bugün bu sorunlar olmazdı,
zaten bugün istenilen de budur. Çözüm olarak da önerilen budur. Bölge halkının da
hükümetimizden özellikle belki Meclis araştırma komisyonunun çalışmalarının etkisiyle
hükümete vereceğiniz önerilerden beklentisi budur. Yani, bir genel af, sosyal ve kültürel
değişiklikler, işte, belli haklar...

METİN KAŞIKOGLU (Düzce) - Siz böyle bir şey görüyor musunuz? Polis
camiasıyla asker camiasının arasında halkla olan ilişkileri arasında bir farklılık var mı?

M. SALİH YILDIZ - Yüksekova için diyorum, orada emniyetin halka yaklaşımı,
ülkesine, devletine bu nisanları olan bitenleri unutma, acdan unutma, iyi davranma,
beden dilini iyi kullanma yaklaşımı açık ve net ortadadır. Ama, biz, bir komutanımızı
iki yıldır görmemişiz. Çarşıda bir yerde bir su içtiğini bile görememişiz.

ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Komutan derken kimi kast ediyorsun?
M. SALİH YILDIZ - Yüksekova Tugay Komutanını.

Şeklinde beyanlarda bulunulmuştur.

Komisyonumuzca Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de polis-halk diyalogu ve
ilişkilerine yönelik olarak Milletvekili, Vali, Kaymakamlar, Emniyet ve Askeri görevliler ve
Belediye Başkanlarının yaptıkları açıklamalar göz önüne alındığında;

Onlarca yıldır ülkemizin özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde Devletin tüm
kurumlan ile kararlı ve azimli bir şekilde sürdürülen terörle mücadelede başat unsur, yöre
halkının desteğinin muhakkak surette sağlanması olmuştur. İstikrarlı ve kalıcı bir başarının
temel öğesi olan bölge insammn mücadeleyi benimsemesini temin etmek, ana hedef ittihaz
edilmiştir. Bu desteği aksatabilecek uygulamalardan özenle kaçınmak da, bu mücadelenin bir
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başka önemli ayağını teşkil eder. Hakkari bölgesi özellikle Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri
PKK terör örgütü gözünde özel konumu olan alanlar arasındadır. Örgüt ilk silahlı eylemini
1984 yılında Şemdinli ilçesinde gerçekleştirmiştir. Terör örgütünün, gerek anılan bölgeye
yakın Kuzey Irak'ta kamplarının bulunması, gerekse fiziki şartların elverişsizliğinden
istifadeyle ülkemizin Irak ile olan sınır hatlarından geçiş kolaylığına sahip olması gibi
nedenlerle anılan bölgede eylemlerini zaman zaman arttırdığı görülmektedir. Ülkemizin
bölücü terörle mücadelesinde böylesine önem arzeden bu bölgede görev alan kamu
görevlilerinin, yöre inşam ile ilişkilerinin sıcak ve olumlu olması izahtan varestedir.

Genel olarak emniyet görevlileriyle vatandaşlar arasındaki ilişkilerin iyi olduğu,
karşılıklı sıcak ilişkilerin kurulduğu, polis-balk ilişkilerinde 1-2 olay dışmda olumsuzluk
yaşanmadığı değerlendirilmektedir. Şemdinli olayı sonrasında olan iki olay ( Vali ile
yapılacak toplantıya katılmak üzere giden Belediye Başkanlarına yönelik olarak 1-2
polisin davranışı ile Hakkari Belediye Başkanının Hakkari'de protesto gösterileri
esnasında binaların çatısından göstericileri kışkırtmak amacıyla polislerin sapanla taş
attığı iddiası) dışmda Kaymakamlar ve emniyet görevlililerinin açıklamaları yanmda
gerek Hakkari Milletvekilleri gerekse belediye başkanlarınca polis-halk ilişkisinde
olumsuz ve eleştirilecek bir husus bulunmadığı, diyalogun sıcak ve ilişkilerin
kaynaşmayı sağlamaya dönük olduğu ifade edilmiştir.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili olarak, Komisyonumuzun mahallinde
yaptığı çalışma sırasında, halkla sıcak bir diyalogun sağlamadığı, halkla-polis
ilişkilerinde soğukluk yaşandığı, birbirlerine şüpheyle yaklaştıkları, tam bir güven
ortamının sağlanamadığı, halkın 3 yıl önceki İl Emniyet Müdürleri dönemini sitayişle
andıkları izlenimi edinilmiştir.

Ancak yukarıda belirtildiği gibi Yüksekova İlçesi 21. Sınır Tugay
Komutanlığının, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ile aralarında toplumsal olaylara
müdahale tarzı gibi bazı emniyet hizmetlerinin sunumu konusunda sorunlar yaşandığı,
askerlerin çarşıya alışveriş amacıyla çıkmasına izin verilmemesi, esnafların bayrak
yürüyüşüne yeterince katılmamaları ve zaman zaman da kepenk kapatılması gibi
konularda yeterince duyarlı davranmadıkları gerekçesiyle cezalandırıldıkları şeklinde
yorum ve değerlendirmelerin yapıldığı, bu nevi bazı uygulamaların yöre halkının kimi
yakınmalarına konu obuası, bölgede Devletimizce büyük fedakarlık ve özveri ile
yürütülen terörle mücadelede, toplumun her kesiminin de içinde olacağı bir stratejinin
tatbikinde bazı aksamaları tevlit edebileceği kaygısına yol açmıştır. Belirtilen nedenle,
Komisyonumuzca, konunun hassasiyetine binaen Yüksekova 21. Sınır Tugay
Komutanlığının söz konusu uygulamalarının incelenmesi için Genel Kurmay
BaşkankğYnca gerekli işlemin yapılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır.
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ONİKİNCİ BOLÜM

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN HEYETİN ŞEMDİNLİ
İLÇESİNDEN 09.11.2009 GÜNÜ AYRILMASI KONUSU. HAKKARİ

MERKEZ, YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ'DE MEYDANA SELEN OLAYLARLA
İLGİLİ OLARAK GÜVENLİKTEN SORUMLU BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

I- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN HEYETİN ŞEMDİNLİ
İLÇESİNDEN 09.11.2005 GÜNÜ AYRILMASI KONUSU

1. Konu İle İlgili Tespitler
İçişleri BakanhğYnın 31.10.2005 tarih ve B.5.1.EGMO. 14.08.02 sayılı Bakanlık

Makamı onayı ile; son zamanlarda PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün silahlı eylemlerini
tırmandırması, Kuzey Irakta bulunan kamplarından Türkiye'ye silahlı militan gönderme
girişimlerinin devam etmesi, örgütün finans kaynağı olarak kullandığı kaçakçılık olaylarında
hassas noktada bulunan Hakkari ilimiz merkez ve Yüksekova başta olmak üzere tüm
ilçelerinde alınan tedbirlerin yerinde görülmesi, araç-gereç ve personel ihtiyacının yerinde
tespiti amacıyla;

Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanı I. Sınıf Emniyet Müdürü A.Selim
AKYILDIZ başkanlığında, Asayiş Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Müslüm SAYLİ, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Mahmut YAZICI, Özel Harekat Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Mehmet Tamer VURAL, İstihbarat Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Ayhan FALAKALI ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında
görevli 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hakan KRMACI'dan oluşan heyetin 08 Kasım 2005
tarihinde Hakkari iline intikal ettiği,

Görev süresince il merkezi haricinde Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerine
gidilmiş ve ziyaret süresince başta Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ, Vali Yardımcısı Orhan
BALCI, Dağ Komando Tugay Komutam Erdal ÖZTÜRK, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
AYDIN, Jandarma Komutam Erhan KUBAT, MİT Müdürü C.Ş., İl Emniyet Müdürü Yaşar
AGDERE, Yüksekova Üçe Emniyet Müdürü Ergin İŞLER, Şemdinli Üçe Emniyet Müdürü
Tacettin ASLAN, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Fethi VURUŞKAN ile Çukurca İlçe
Kaymakamı Ünal COŞKUN'la görüşüldüğü, buralarda tetkik ve incelemelerde bulunulduğu
ve 12 Kasım 2005 tarihinde görev hitamı dönüş yapılarak, (19) sayfadan oluşan "Görev
Dönüş Raporu" hazırlandığı belirtilmiştir.

2. Komiyonumuzca Emniyet Görevlilerinin Dinlenilmesi
Komisyonumuzun 05/01/2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Emniyet

Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Mahmut YAZICI Komisyonumuza verdiği ifadesinde; Şemdinli'den 9 Kasım 2006 tarihinde
ayrıldıklarını, oradaki arkadaşlarımıza moral takviyesi olsun veya bir şey yapmamız
gerekiyorsa yapalım diye heyet olarak bölgede kalma konusunda karar aldıklarını ancak
Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanı I. Sınıf Emniyet Müdürü A.Selim
AKYİLDIZ'ın Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı görüşme neticesinde bölgede adli bir
görevlerinin bulunmadığı gerekçesiyle dönmelerinin uygun olacağının emredildiğini,

Komisyonumuzun 05/01/2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Emniyet
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Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü
Mehmet Tamer VURAL; oradaki arkadaşlarımıza moral takviyesi olsun veya bir şey
yapmamız gerekiyorsa yapalım diye heyet olarak bölgede kalma konusunda karar
aldıklarını ancak Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanı I. Sınıf Emniyet
Müdürü ve heyet başkanı A.Selim AKYILDIZ'ın Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı
görüşme neticesinde dönmelerinin emredîldiğfni, kaim denilseydi kalacaklarını,

Komisyonumuzun 05/01/2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Emniyet
Genel Müdürlüp İstihbarat Dairesi Başkanlığında görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan
FALAKALI;

"(BAŞKAN- Peki, oradan niye ayrıldınız siz? Yani, böyle hazır gidiş amacınıza da
uygun orada bir olay olmuş, müşahhas, somut bir olay var. Yani, bu olay nedir, ne değildir;
yani, ileride bizim emniyet olarak alacağımız tedbirlere de ışık tutacak bir olay oldu. Bunun
üzerine gidelim, bir araştırma yapalım diye niye düşünmediniz de oradan ayrıldınız?

AYHAN FALAKALI- Efendim, şöyle arz edeyim onu da: Olaylar belli bir sükûnete
eriştikten sonra; yani, topluluk İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünden ayrıldıktan sonra,
içeride otururken Hakkâri Valimiz ile Emniyet Müdürümüz, Hakkâri Valimiz ile Emniyet
Müdürümüz, İl Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısının helikopterle ilçeye geldiğini
söylediler bize. Vali Beyle de onlar Hakkâri'den Şemdinli 'ye intikal etmeden Selim Başkanım
görüştü bir iki defa. Onları getiren helikopterle bizim geri dönmemizin uygun olacağını
söylemiş Vali Bey. Biz orada helikopter gelirken, bu konuyu şu şekilde konuştuk: Ben dedim
ki, bunu başka arkadaşlarım da ifade etti; şimdi, bizim buradan çekip gitmemiz, vicdanî
açıdan, bence uygun değil. En azından, burada bir olay var. İlçedeki arkadaşlar hakikaten
olayın mağduru. O olayın verdiği panik var, o olayın verdisi bir sıkıntı var. Bizim dedim
buradan Bitmemiz su anda uvzun olmaz. Bunu başka arkadaşlarım da söyledi, belki ifade
etmişlerdir. Fakat, Selim Başkanım, bunu bir Genel Müdürümüzle konuşalım dedi.

BAŞKAN- Genel Müdürünüz?..
AYHAN FALAKALI - Emniyet Genel Müdürümüz, Sayın Gökhan Ay diner. Kendisi

bizim yanımızdan telefon açtı, görüştüler. Daha sonra, Sayın Genel Müdürümüzün talimatı,
geri dönmemizin uygun olacağını söyledi dediler. Biz de ona binaen saat zannediyorum 3,5
gibiydi ayrıldık. İlçe Emniyetten ayrıldık, bu alayda helikopter pisti var, oraya gittik, biraz
bekledik Vali Bey geldikten sonra beraberindeki heyet helikoptere binip, aynı
helikopterle il merkezine dönüş yaptık.

BAŞKAN - Peki, şöyle bir şey olabilir miydi; yani, bir heyet halinde oradasınız,
Terörle Mücadele Daire Başkanı da orada, orada bir toplumsal olay olmuş veya ferdî olay
toplumsal olaya dönüşmüş. Yetkililer şimdi size diyemez miydi, tamam, orada kaim, olayları
yatıştırın, sonuna kadar bekleyin, ondan sonra da dönün diyemezler miydi veya ne bileyim,
görev icabı siz bunu oradaki diyelim ki Terörle Mücadele Dairesi Başkanına, orada sorumlu
olarak, yetkili olarak kal, toplumsal olayları önleyin, ilçede taşkınlıklar olmasın, ta ki bu
olaylar yatıştıktan sonra ayrılabilirsiniz denilemez miydi; yani, mevzuat açısından bir sıkıntı
var mı onda?

AYHAN FALAKALI - Mevzuat açısından hiçbir sıkıntı yok; fakat, ifade ettiğim gibi.
bizim orada idarî veya adlî bir görevimiz olmadığı için belki bunu düşünmüş olabilirler.

BAŞKAN- İdarî görevlisiniz, onay var çünkü.
AYHAN FALAKALI - Şu bakımdan idarî görevimiz, yani, soruşturmayı yürütme veya

işte tahkikatı yürütme vesaire konularında bir idarî görevimiz var. Takdir edersiniz ki, bu İlçe
Emniyet Müdürünün, oradaki kolluk kuvvetlerinin görevi. Şimdi, şunu düşünmüş olabilir;
tabiî, bunu Sayın Genel Müdürümüz takdir eder. Sayın Genel Müdürümüz ne düşündü, neyi
amaçladı bilemiyorum."

Şeklinde beyanda bulunmuşlar, Ayhan FALAKALI ayrıca 12 Kasımda heyetle birlikte
dönmediğini, İstihbarat Daire Başkanının talimatıyla bir süre daha Hakkari'de kaldığım ifade
etmiştir.
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Komisyonumuzun 05/01/2006 tarihli toplantısında bilgisine başvurulan Organize
Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan
KIRMACI,

"HAKANKIRMACI- Sabahleyin 11.30 civan Şemdinli 'ye girdik.
BAŞKAN- Peki, siz ondan sonra Hakkâri'den dönmüşsünüz. Niye bu olayları inceleyip

heyet olarak...
HAKAN KIRMACI- Bu olayları incelemek gibi bir imkânımız, refleksimiz olamaz.

Çünkü, bizim gidiş görevimiz belli. Ondan sonra, orada yeteri kadar görevli var; ondan
sonra, Savcımız orada. Kaymakam orada, İlçe Emniyet Müdürü orada, Vali orada. Emniyet
Müdürü orada.

BAŞKAN- Devre arkadaşınamış sizin. Onu niye bırakıp gidiyorsunuz?
HAKAN KIRMACI- Evet, onun üzüntüsünü yaşıyorum hâlâ da, devamlı görüşüyoruz

telefonla. Benim kalma gibi bir şeyim olamaz.
BAŞKAN- Heyet olarak niye kalmadınız diyorum.
HAKAN KIRMACI- Heyet olarak da kalamazdık, şahsen de kalamazdık Heyetin

görevi orada bitti zaten. Biz Çukurca 'ya ne kadar gittiysek...
BAŞKAN- Bitmedi. Aslında gidiş amacınıza uygun yeni görev başladı.
HAKAN KIRMACI- Bizim görevlendirmemizde öyle bir şey yok. Çok açık zaten

görevlendirmemiz. Olan olaylarla ilgili, Emniyetin imkân ve kabiliyetleriyle ilgili ne
yapabiliriz... Asayişçiler kendi açılarından, işte Terör Daire Başkanlığı kendi açısından,
Kaçakçılık Daire Başkanlığı kendi açısından...

BAŞKAN- O zaman şöyle sorayım: Heyette beraber olduğunuz diğer daire başkan
yardımcıları, bize Emniyet Genel Müdürlüğünden telefon geldi, Başkanımızla görüştü, onun
üzerine döndük diyorlar. O zaman bunlara siz vahf olmamışsınız. Öyle anlaşılıyor.

HAKAN KIRMACI- Buna ben vakıfım. Bunu sormadınız bana. Dönüşümüzü
soruyorsanız, ondan sonra...

BAŞKAN- Olayı incelemediniz de, niye döndünüz?
HAKAN KIRMACI- Olayı inceleme gibi bir şey olamaz zaten. İlçe Emniyet Müdürlüğü

binasında biz mahsur kalmış vaziyetteyiz. Aynı zamanda, görevli değiliz. Ha, görevli olsak
zaten, Tacettin ne yaptıysa, İl Emniyet Müdürü ne yaptıysa biz onu yapardık. Biz o konuyla
görevli değiliz. Dışarıda x konusu olsaydı yine görevli değiliz yani. Biz ona müdahale
edemeyiz. Ancak, bize saldırı olduğu takdirde biz o konuyla ilgili bir şey yapabiliriz. Keşke
görevli olsaydık, keşke katkımız olsaydı yani..." demiştir.

Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanı L Sınıf Emniyet Müdürü A. Selim
AKYILDIZ; Şemdinli'de, Hakkari'nin merkez ve ilçelerinde yoğunlukta olarak, özellikle
altına aydan sonra patlama olaylarında artış olduğunu, buna istinaden ekim ayının sonlarında
Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER'in, kendisinin başkanlığında, asayiş, istihbarat,
özel harekat, kaçakçılık ve ikmal dairelerinin başkan yardımcılarından bir heyet
oluşturulduğunu, heyete 8 Aralık itibariyle bölgeye intikal edileceğinin tebliğ edildiğini, 9
Aralık tarihinde kara yoluyla Şemdinli'ye intikal ettiklerini, olaylar sırasında Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı Ramazan ER'i aradığını, Hakkari Valisinin heyetin helikopterle
Hakkari'ye geri dönmesini teklif ettiğim, teklifi Genel Müdüre de açtıklarım, "uygun olur"
cevabını aldıklarını dile getirmiştir.

Komisyonumuzca 02/02/2006 tarihli toplantıda dinlenen Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Dairesi Başkam Sabri UZUN; olaylarla ilgili bölgeye bir heyet gönderilmesi
gerektiği hususunda iki üç defa Emniyet Genel Müdürüne öneride bulunduğunu, Genel
Müdürün de, içerisinde İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Ayhan FALAKALI'nın da
bulunduğu bir heyet teşekkül ettirildiğini, 12 Kasım'da bu heyetin görevinin bittiğini, ancak
ikinci bir onay alarak Ayhan FALAKALI'nın olaylar normale dönene kadar süresiz Hakkari
Merkez'de göreve devam etmesini sağladığını, ayrıca Şemdinli ve Yüksekova'ya istihbarattan
iki memurun gittiğim ve olaylar normale' dönene kadar kaldıklarını, bu memurların ismini
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hatırlamadığını, heyetteki diğerlerinin geri dönmeleri hususu Genel Müdürlüğün takdiri
olduğunu ifade etti. Emniyet Genel Müdürü olsaydı, bu talimatı verip vermeyeceği sorusu
üzerine, "Eğer Emniyet teşkilatı bir idarecilik teşkilaüvsa. Savın Avdıner verinde karar
vermiştir, idareciliğini hfiyle koymuştur. Ama Emniyet Genel Müdürlüğünü bir savaş
komutanlığı olarak görüyorsanız, beq savaş komutanlığı olsam bövle bir karan vermezdim:
ama buradaki iradevi ben bilemeyeceğim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Komisyonumuzca 14/02/2006 tarihli toplantıda bilgisine başvurulan Emniyet Genel
Müdürü Gökhan AYDINER ise; İçişleri Bakanının da muvafakati almarak olayları yerinde
incelemek üzere bir ekip kurduklarım, Terörle Mücadele Daire Başkanının başkanlığında,
İstihbarat, Kaçakçılık, Özel Harekât, Asayiş ve İkmal Bakım daire başkanlıklarından bir ekip
oluşturduklarını, amaçlarının bölgede personel ve araç durumlarında bir yetersizliği bulunup
bulunmadığım araştırmak olduğunu, 8 Ekim 2005 tarihi itibariyle göreve dahil olduklarını,
ayın 9'unda da heyetin bölgeye intikal ettiğim, öğlen vakti 12 sıralarında olayların meydana
geldiğini.Terörle Mücadele Daire Başkanının telefon ederek talimatlarının ne olacağını
sorduğunu cevaben eğer görevlerini tamamladılarsa dönmelerinin uygun olacağını
söylediğini, komisyonun bölgede kalmasının hem hukuken hem de idare prensipleri
bakımından mümkün olmadığını, olay olduktan sonra savcıların emir ve komutasında adlî
safhanın yürütüldüğünü kolluğun görevlerinin, önleyici, bastına ve adlî olarak olaylann
faillerini ortaya çıkarmak olduğunu bu noktada görevli kolluk makamlanna dışardan
müdahalenin karmaşaya neden olacağını ifade etmiştir.

3. Mülkiye Müfettişince Konunun Değerlendirmesi
Anılan konu ile ilgili olarak Mülkiye Mûfettişlijjja'nin 27.02.2005 tarih ve 82/8 savılı

Araştırma Raporu'nda:
"Öte yandan Hakkari il merkezi ve ilçelerinde son dönemde meydana gelen terör

olaylan ve alınması gereken tedbirlerin tespit ve incelemesini yapmak amacıyla Emniyet
Genel Müdürlüğünce gönderilen bir heyetin de 09 Kasım 2005 günü Şemdinli'de bulunduğu
bilinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanı
A.Selim AKYILDIZ başkanlığındaki heyette; Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Müslüm
SAYLİ, İkmal ve Bakım Dairesi Bşk. Yrd. Mahmut YAZICI, Özel Harekat Dairesi Bşk. Yrd.
Mehmet Tamer VURAL» İstihbarat Dairesi Bşk. Yrd. Ayhan FALAKAU, Kaçakçüık ve
Organize Suçlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hakan KIRMACI bulunmaktadır...

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir konu da saat 11:00 civannda
Şemdinli'ye gelmiş olan Emniyet Genel Müdürlüğü heyetinin patlama olayından sonra saat
15:30'da ilçeden apar topar ayrılmış olmasıdır. Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkam
A.Selim AKYILDIZ, bu konuyla ilgili olarak şifahi görüşmemizde patlama olayının ardından
Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER ile görüştüğünü, konuyu arzettiğini, Genel
Müdürün ilçeden aynlmalan yönündeki talimatı üzerine ilçeden aynldıklannı beyan etmiştir.
Emniyet Genel Müdürü Gökhan AYDINER de kendisiyle yaptığımız görüşmede bu bilgiyi
doğrulamıştır.

Şemdinli'de böylesine önemli bir olay üzerine İlin valisinin ve diğer güvenlik
birimlerinin üst yöneticilerinin ivedi olarak helikopterle ilçeye gelme gayretlerinin olduğu bir
ortamda, Emniyet Genel Müdürlüğü adına terörle mücadele hizmetlerini yürüten Daire
Başkanının da bulunduğu heyetin Emniyet Genel Müdürü emriyle, denk getirilen ilk
helikopterle ilçeden aynlmasının haklı hiçbir gerekçesi olmadığı değerlendirilmektedir.
Heyetin oradaki işlere kanşmasa bile, o sıkıntılı anlannda polislerle birlikte olmaları bile
moral motivasyon açısından önemlidir. Nitekim bazı polis memurlarıyla yaptığımız
görüşmelerde bu durumun yadırgandığı hususu dile getirilmiştir." denilmektedir.
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4. Komisyonumuzun Konuyla İlgili Değerlendirmesi

Bahse konu heyetin görevlendirme oluru kapsamında, "son zamanlarda
PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün silahlı eylemlerini tırmandırması...Hakkari ilimiz
merkez ve Yüksekova başta olmak üzere tüm ilçelerinde alınan tedbirlerin yerinde
görülmesi," hususunda bulunmaktadır. Heyet 09.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçesinde iken
Umut Kitabevinde bomba patlamıştır. Heyetin ilçede meydana gelen bu olayla ilgili alınması
gereken tedbirleri emretme, adli ve idari soruşturmaya yürütme veya müdahale görevi elbette
olamaz. Bu görevler mahallin mülki amiri ve savcısı emri tahtında kollukça ifa olunacaktır.
Ancak, bombalama olayı henüz tüm tazeliğini korurken, başta Hükümet Konağı ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına taşlı, sopalı saldın sürerken,
ilçeye toplumsal kargaşa hakimken, görevliler bu toplumsal histeri karşısında çare ararken,
Heyetin tam da görevleri cümlesinden olabilecek, gözleri önünde yaşanan gelişmeleri bir
laboratuar ortamında gibi ele alıp, izleyip sözkonusu olay ve sonrası üretilen tedbirlerin
yerinde ve yeterli olup olmadığını, polisin olaylara müdahalede hazırlıklı bulunup
bulunmadığını ve etkinliği değerlendirebilme imkanı heyetin olay mahallinden ayrılması ile
kaybedilmiştir.

Heyetin görev onayı 9 Kasım 2005 günü meydana gelen olayı kapsamamakta,
olaylara müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürünün,
ilgililerin görevlerini tamamladıklarını belirtmeleri üzerine heyete ayrılma talimatı
verdiği ifade edilmektedir. Emniyet Genel Müdürüne heyetin olay mahallinde iken
yaşadıkları olaylarla ilgili bilgi verdikleri de ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, Hakkari Valisinin Heyet başkanı ile yaptığı görüşmede de
Şemdinli'ye intikal edeceği helikopterle heyetin ilçeden ayrılması teklifi de aynca
değerlendirilmesi gereken bir diğer durumdur. Söz konusu olayda gerek İl Valisinin
teklifi gerekse Emniyet Genel Müdürünün kararı, heyetin ilçeden uzaklaştırılması gibi
bir intiba ortaya çıkarmaktadır ki, bu durumu komisyonumuz anlamlandırmakta
güçlük çekmektedir.

Heyetin ilçeden, Genel Müdürün talimatı sonucu ve valinin teklifiyle ilk
helikopterle adeta apar topar ayrılması olaylara müdahale etmekte olan görevlilerin
moralini bozduğu da aşikar bir husustur. Nitekim, patlama sonrası polis noktasına
yapılan saldırılar esnasında görev yapan polislerin defalarca yardım talep etmeleri ve
gerekli yardımın zamanında ulaşmaması, Hakkari'den gelen kuvvetin gece geç saatte
Şemdinli'ye girebilmesi gibi hususların orada görev yapan polislerin psikolojisini
olumsuz etkilediği, yalnız bırakıldıkları hissi uyandırdığı düşünülmektedir.

Orada görev yapanların moral motivasyona en çok ihtiyaçları olduğu, uzmanlık
bilgisinin ve tecrübenin paylaşılmaya en lüzumlu olduğu bir zaman diliminde, olay
mahallinden ayrılmalarının talimatlandınlmasi Komisyonumuzca işin gereğine aykırı
bulunmuş, meydana gelen olayların hassasiyet ve nezaketini algılamada bir sapma
olarak görülmüş, alman kararın isabeti konusunda tereddüt duyulmasına yol açılmıştır.
Böylesi ciddi bir olay karşısında, Emniyet Genel Müdürünün aldığı kararın,
sürdürdüğü görev ve sorumluluğun icabı ile bağdaşmadığı kanaati edinilmiştir.

II- HAKKARİ MERKEZ , YÜKSEKOVA VE ŞEMDİNLİ İLÇELERİNDE
MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK GÜVENLİKTEN SORUMLU
BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Heyetice Yapılan Değerlendirmeler
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafindan oluşturulan/Terörle Mücadele ye Harekat

Dairesi Başkanı 37348 sicil saydı 1.Sınıf Emniyet Müdürü A.Selim AKYILDIZ
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başkanlığında. Asayiş Daire Başkanlığında görevli 70841 sicil sayılı 2.Sınıf Emniyet
Müdürü Müslim SAYLİ, İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında görevli 108312 sicil sayılı
2.Sınıf Emniyet Müdürü Mahmut YAZICI, Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli
108326 sicil sayılı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tamer VURAL, İstihbarat Daire
Başkanlığında görevli 108353 sicil sayılı 2.Smıf Emniyet Müdürü Ayhan FALAKALI ile
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında görevli 855İS sicil sayılı
3.Sınıf Emniyet Müdürü Hakan KIRMACI dan oluşan heyetin;

08-12 Kasım 2005 tarihleri arasında Hakkari ili ve ilçeleri Emniyet
Müdürlüklerinde vapmıs oldukları incelemeleri sonucunda düzenlemiş oldukları
15.11.2005 tarihli İnceleme Raporunda.

İl Emniyet Müdürü Yaşar AGDERE hakkında;
"10.12.2003 tarihinde atandığı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevini halen

sürdürdüğü, Hakkari ilinde son dönemlerde meydana gelen olaylar ve sonrasında yaşanan
gelişmelere bakıldığında, olayları okumada ve gerekli tedbirleri almakta II Emniyet
Müdürünün yetersiz kaldığının tespit edildiği, Olaylarda inisiyatif kullanma, tedbir
geliştirme, hızlı hareket etme ve karar alma konularında ise açıkça yetersiz kaldığının
görüldüğü, Gelişen olaylar karşısında Emniyet Teşkilatım savunma konumunda tutması,
Çevik Kuvvet yardım talepleri ve ilçe takviyelerinde geç kalmasının, ayrı bir zafiyet belirtisi
olarak müşahade edildiği, Kuvvesinde (19) adet zırhsız arazi binek, (16) adet zırhlı araç,
(19) adette panzer araç bulunmasına rağmen olaylarda kullanılan araçların yetersiz olması,
birçok aracın ise arızalı tutulmasının idari yönden bir handikap olduğu, yörenin özelliği
nedeniyle en çok zırhlı araçlara ihtiyaç duyulduğu,

İl Emniyet Müdür Yardımcılarının ise şark hizmeti görevlerini 1. Sınıf Emniyet
Müdürlüğüne terfi edebilmek amacıyla yönetmelik gereği zorunluluk nedeniyle yaptıklarını,
bu görevleri esnasında da herhangi bir adli-idari tahkikata maruz kalmamak için
sorumluluktan kaçındıklarının müşahede edildiğini, bu bağlamda, meydana gelen olaylar
yoğun bir şekilde yaşanırken, sorumlu oldukları ilçelerde bulunmaları gereken Müdür
Yardımcılarının olayları merkezden takip ettiklerini, netice itibariyle kadro tecrübeleri
bulunmayan Emniyet Müdür Yardımcılannın bu eksikliklerinin asıl sebebinin, bölgedeki
hizmet sürelerini tamamlayıp bir an önce dönme gayreti içerisinde bulunmaları olduğunun"

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Ergin İŞLER hakkında;
"Terörle mücadele branşlı olduğu, ilçede üçüncü yılım doldurduğu, Kaçakçılığın

yoğun olduğu ve terör örgütünün finans kaynağı konumundaki ilçedeki görevinde bir
zafiyetinin bulunmadığı, maddi menfaate düşkünlüğü konusunda bazı duyumların

intikal ettiği, ancak, ilçede bulunan 21. Sınır Jandarma Tugay Komutanı ile devamlı
olarak toplumsal olaylardaki müdahale şekli ve askeri lojmanların polis tarafından korunması
konusunda sürtüşmelerinin bulunduğu, Antalya'ya tayin olup gitme konusunda tavassutlarda
bulunmasına rağmen, Trabzon iline tayininin çıkması nedeniyle ilişiğini kesmediği, ancak
2006 atanma döneminde ilişiğinin kesilmesinin uygun olacağının"

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN hakkında;
"Genel hizmet branşlı olup, ikinci hizmet yılını doldurduğu, Olaylara müdahalesinde,

halkla ilişkilerinde ve personeli sevk ve idaresinde herhangi bir zafiyetinin görülmediği,
bilakis meydana gelen toplumsal olaylarda Özel Harekat Personeline silah kullanmama
konusunda yerinde müdahale ettiğinin müşahede edildiği, ancak, hizmet süresinin bitimi olan
2006 yılı atama döneminde tayininin yapılmasının da uygun olacağının değerlendirildiği,
telekulak olayı olarak bilinen soruşturmalarda adı geçen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Osman
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AKIa son derece samimi olduğundan, yöreye ilişkin bilgi sızmaları yapabileceği duyumları
alındığının,"

2. Mülkiye Müfettişince Hazırlanan Araştırma Raporundaki Değerlendirmeler
İçişleri Bakanhânca. Hakkari ili ve İlçelerinde meydana gelen Bombalama olaylarının

tûmüvle araştırılması konusunda görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz ASLAN
tarafindan düzenlenen 27.02.2006 gün ve 82/8 savıh Araştırma Raporunun sonuç bölümünde:

Halen TOKAT Valisi olan, olaylar sırasındaki Hakkari Valisi Erdoğan
GÜRBÜZ'ün;

İl genelinde son dönemde meydana gelen terör olayları konusunda etkili, caydırıcı
tedbirler geliştiremediği, Şemdinli olayı ile ilgili olarak ilçede kaldığı üç gün içerisinde
insiyatifı ele alamadığı, bu nedenle Şemdinli'de Devlet hakimiyetinin tesis edilememesi,
ilçede bulunmasına rağmen Hükümet Konağına gidip bu konularda yeterli tecrübesi olmayan
ilçe Kaymakamına destek vermesi, kontrolü ele alması gerektiği halde Kriz Merkezi
oluşturmak suretiyle Taktik Alaydan olayları izlemeyi ve yönlendirmeyi tercih ettiği, halkla
Devlet arasındaki ilişkilerde sürekli yerel politikacıları aracı yaptığı, kendi insiyatifinde olan
konulan bile sorumluluğu tek başına üstlenmemek adına Kriz Merkezi oluşturmak suretiyle
başka kamu görevlileri ile paylaşma yolunu tercih ettiği, kamuoyunu ve medyayı olaylar
konusunda zamanında ve doğru bilgilendirmediği, bu nedenle toplumsal olayların artmasına
neden olduğu, Şemdinli'de ve Yüksekova'da hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin
Diyarbakır'dan getirilmesi konusunda müdahil olmaması nedeniyle terör örgütü ve
yandaşlarına propaganda yapacakları önemli bir alanın bırakıldığı, Şemdinli'de polis
noktasının faaliyete geçirilmesini 24 saat geciktirdiği, bölgede ki askeri birliklerden
EMASYA Direktifi çerçevesinde yardım istemekten kaçındığı, bunun yerine çevre illerden ve
hatta Ankara'dan takviye emniyet personeli getirmeye gayret ettiği, tüm bu hususlarda hatalı
ve kusurlu davrandığı, bu konularla ilgili olarak hakkında ayrıca DEĞERLENDİRME
RAPORU düzenleneceği,

Hakkari Emniyet Müdürü Yaşar AĞDERE'nin;
Son bir yıllık dönem içerisinde polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ve ciddi

can ve mal kaybına neden olan terör olayları konusunda etkili, caydırıcı tedbirler
geliştirilmesi konusunda yeterli gayreti göstermediği, emrindeki polis gücünün ilçeler
arasında dağıtılmasında hizmet gereklerine uygun hareket etmediği, emniyet teşkilatının araç-
gereç konusundaki eksikliklerinin giderilmesi için yazışma yapmak dışında gayret
göstermediği, kısa süre içerisinde önemli patlamaların olduğu Şemdinli ilçesine bomba
uzmanı ve ekibi görevlendirmediği, istihbarata önem verilmesi gerektiği halde Şemdinli'de
istihbarat birimi oluşturmadığı, bu hizmetlerin bir saat uzaklıktaki Yüksekova ilçesinden
karşılanmaya çalışıldığı, 9 Kasım günü Hakkari'den kara yoluyla hareket eden takviye polis
gücünün zamanında Şemdinli'ye giremediği ve gece saatlerine kadar bekletildikten sonra
ortalık kısmen yatışınca ilçeye intikallerinin sağlanabildiği, kendisinin de ilçede olduğu
dönemde Şemdinli'deki polis noktasında dört polis memurunun yüzlerce kişinin taşlı sopalı
saldırılarına uğraması sırasında polis memurlarının sürekli yardım çağrılarında bulunmalarına
rağmen yardıma gidilmesini organize edemediği, olaylar sırasında kendisi ilçede olmasına
rağmen emniyet Müdürlüğüne gidip olaylara vaziyet etmek yerine Taktik Alaydan olayları
takip etmeyi yeterli gördüğü, bu konularda hatalı ve kusurlu davrandığı, bu nedenle hakkında
ayrıca DEĞERLENDİRME RAPORU düzenleneceği,

Olaylar sırasındaki Şemdinli Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN'ın;
9 Kasım patlamasının olduğu andan itibaren bilgi ve tecrübe yetersizliğine rağmen

elinden gelen gayreti gösterdiği, halkın fiziki saldın teşebbüsüne de maruz kalmasına rağmen
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itidalini koruduğu, güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalıştığı, EMASYA Direktifi
çerçevesinde olamamakla birlikte ilçedeki askeri birliklerden iyi ilişkileri çerçevesinde
yardım istediği ve bu talebinin de karşılandığı, ilçedeki ilişkilerinin iyi düzeyde olduğu,
ifadesine başvurulan vatandaşların büyük çoğunluğunun sorulmamasına rağmen
Kaymakamdan memnuniyetlerini ifade etme ihtiyacı hissettikleri, bu nedenlerle hakkında
herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, ancak Türkiye, İran ve Irak üçgeninde yeralan
Şemdinli gibi terör, kaçakçılık, yasa dışı geçişler konusunda kritik ve kronik sorunları olan
ilçenin sınıfının değiştirilmesi suretiyle daha tecrübeli bir Kaymakamın görev yapmasında
kamu yararı olacağı,

Olaylar sırasındaki Yüksekova Kaymakamı Aytaç AKGÜL'ün;
Şemdinli Kaymakamı için yapılan değerlendirmenin ana hatlarıyla 15 ve 17 Kasım

2005 tarihlerinde Yüksekova'da yaşanan olaylar nedeniyle Yüksekova Kaymakamı Aytaç
AKGÜL için de geçerli olduğu,

Şemdinli Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'in;
İlçede polis bölgesinde son dönemde meydana gelen bombalama olaylarının

önlenmesi konusunda ciddi gayret gösterdiğine ilişkin bir kanaatin oluşmadığı, istihbarata
gerekli önemi vermediğinin anlaşıldığı, ancak Şemdinli olaylarının yaşandığı 9 Kasım günü
olaylara ilk andan itibaren müdahil olduğu, halkı yatıştırmak için cansiperane gayret
gösterdiği, Veysel ATEŞ'in araçtan çıkartılarak emniyete götürülmesini sağlamak suretiyle
ilgilinin linç edilmesini engellediği, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde bölgedeki
görev süresinin 2006 yazında dolacağı da dikkate alınarak Şemdinli gibi kritik ilçelerde
müstakil görev yapmasının uygun olmayacağı, biraz daha tecrübe kazanması için maiyette
çalışmasında yarar olacağı,

Bu arada, olay mahallindeki ilk keşfe yeterli güvenlik tedbiri alınmadan gidilmesi,
polis noktasına zamanında takviye kuvvet gönderilmemesi, Veysel ATEŞ'le ilgili olarak
Şemdinli emniyet müdürlüğünde birden fazla ifade alındığının anlaşılması, bir ifadenin
Veysel ATEŞ'e imzalatıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünün faksından bilinmeyen bir
yere fakslanması, ilgilinin emniyete getirildiğinde usulüne uygun üst aramasından
geçirilmemesi, bazı askeri kişilerin emniyette kendisiyle görüşmesi gibi hususlar bir araya
getirildiğinde, ilgili Adli merciler tarafından yapılacak işlemler saklı kalmak üzere Şemdinli
emniyet Müdürü Tacettin ASLAN ve diğer görevliler hakkında gerekli disiplin işleminin
yapılması amacıyla DİSİPLİN RAPORU düzenleneceği,

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ramazan
YAKA'nın;

09 Kasım 2005 günü saat 12:00 civarında patlama olduğu dikkate alındığında, saat
12:30'a kadar araç bölgesindeki kargaşanın devam ettiği, bu sıralarda polis noktasına ilçeye
giriş çıkışları kapatma talimatının verildiği, yaklaşık bir saat sonra bu talimatın kaldırıldığı,
noktada toplanan kalabalığın ilçe merkezine gittiği, bir süre sonra da kalabalık bir grubun
13:30-14.00 civarında polis noktasına ilk saldırıyı gerçekleştirdikleri, ancak gerek noktada
görevli polis memurlarının soğukkanlı olmaları, gerekse araya giren bazı vatandaşların
müdahaleleri nedeniyle bu ilk saldırıyı yapan grubun geri çekildiği, 300-400 kişilik bir grupla
karşı karşıya kalmış dört polis memurunun ikinci baskından önce bir şekilde takviye edilmesi
yönünde tercih kullanılmamış olmasının ciddi bir eksiklik olduğu, nitekim C.savcısının
keşfinin başladığı saat 16:00-16:30 civarında da bu sefer daha kalabalık bir grubun polis
noktasına saldırdığı, bu saldın sırasında saldırganları vazgeçirme çabası içerisinde olan hiçbir
vatandaşın da olmadığı, havanın da kararmasına rağmen noktadaki polislerin takviye
edilmemesi, bu mümkün değil idiyse geri çekilmemesinin ciddi bir tedbirsiz olduğu, Dağ
Komando Taburu askerlerinin gelişine kadarki dönemde, o kargaşa ortamında şeritli otomatik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 6 2 9 -

silahlara sahip olan polis memurlarının tahrikçilerin oyununa gelip dikkatsiz veya heyecanlı
davranmaları halinde telafisi imkansız büyük olayların ve can kayıplarının meydana
gelebileceği, ancak noktada görevli polis memurlarının sabırlı ve dikkatli davrandıklarını
söylemenin mümkün olduğu,

Ancak, polis memuru Ramazan YAKA'nın kendi açık beyanı, Şemdinli polis
noktasında birlikte görev yaptığı Adem ALMAŞIKLI ve Mustafa ÖZCAN'ın beyanları ile
sabit olduğu üzere 9 Kasım 2005 günü resmi görevli bulunduğu Şemdinli girişindeki polis
kontrol noktasında, kalabalık bir grubun polis noktasını taşladığı, görevli polis memurlarının
noktayı savunmak için ciddi bir mücadelenin içinde olduğu sırada cep telefonu ile Doğru Yol
Partisi Genel Merkezini aradığı, DYP Genel Başkanı Sayın Mehmet AĞAR ile telefon
görüşmesi yaptığı, içinde bulundukları durumu anlatarak yardım istediği, bir süre sonra
kendisinin DYP Genel Merkezinden arandığı ve tekrar DYP Genel Başkanı Sayın Mehmet
AĞAR ile görüştüğü, Ramazan YAKA'nın başka zamanlarda da telefonla sık sık
milletvekilleriyle görüştüğü veya görüşüyormuş izlenimi verdiği, polis memuru arkadaşlarına
tayin zamanlarında yardımcı olmayı teklif ettiği bilgilerinin de alındığı, ayrıca borçlanıp
ödememeyi alışkanlık haline getirdiği, çok sayıda icra dosyasının bulunduğu, bu nedenlerle
Ramazan YAKA hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümleri gereğince işlem
yapılması için aynca DİSİPLİN RAPORU düzenleneceği

Yüksekova Emniyet Müdürü Ergin İŞLER'm;
İlçedeki göreviyle ilgili ciddi bir zafiyetinin tespit edilemediği, ancak Yüksekova'da

meydana gelen bazı bombalama olaylarının henüz aydınlaulamadığı ve şüpheli durumdaki bu
patlamaların halkın Devlete bakış açısını olumsuz yönde etkilediği, ilçedeki 21 nci Sınır
Jandarma Tugay Komutanı ile emniyet hizmetlerinin sunumu konusunda bazı sorunlar
yaşadığı, bölgede görev süresi iki yıl olmasına rağmen üçüncü yıldır bölgede çalıştığı,
Trabzon iline tayini çıktığı halde ayrılmak istemediği, 2006 atama döneminde ilçeden
ayrılmasının uygun olacağı,

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile ilgili olarak;
a) Hakkari Ü_ Jandarma Komutanı Kurmay Albay Erhan KUBAT'ın; J.Kd.Bçvş. Ali

KAYA ve J.Bçvş. Özcan İLDENİZ'i Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan
örgüt mensupları hakkında bilgi elde etmek, istihbari ve operasvonel faaliyetlerde bulunmak
maksadıyla 9 Kasım 200S günü saat 08:00'den itibaren görevlendirdiği, bu görevlendirmeyle
ilgili olarak bir gün öncesinde Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ile, Yüksekova ve Şemdinli
İlçe Jandarma Komutanlıklarının mesajla bilgilendirildiği, bu görevlendirmede polis yada
jandarma bölgesi ayırımı yapılmadığı, ortaya çıkan sonuçlar itibariyle polis bölgesinde
çalışma yapılmasının amaçlandığı ve daha önceki tarihlerde de bu tür çalışmaların yapıldığı,
polis bölgesinde yapılan bu çalışmalar hakkında ilgili mülki amirlerin ve polis birimlerinin
bilgilendirilmediği, jandarmanın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat çalışması
yapamayacağı, dolayısıyla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 7 nci, 2803
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 10 ve 12 nci, Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 19, 21, 146 ve 154 ncü, 15.07.1961 tarihli işbirliği
yönetmeliğinin 3 ve 4 ncü maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 13.01.2005 tarihli Genelgesine
aykırı hareket edildiği,

Bölgede görüşme yaptığımız askeri yetkililerin, istihbarat unsurlarının operasyon
yapamayacaklarını, operasyon timlerinin ayn olduğunu ısrarla vurguladıkları, ancak görev
onayında terör örgütü mensupları hakkında bilgi elde etmek ve istihbari faaliyetlerde
bulunmakla yetinilmediği, operasyonel faaliyette bulunmak görevinin de bu kişilere verildiği,
istihbarat elemanlarının bilgi ve belge temin etmesi, bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere
aktarması, gerekiyorsa operasyonun o mahaldeki ilgili güvenlik birimleri tarafından
yapılması kuralının da bu görevlendirme ile ihlal edildiği,
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b) Hakkari İl Jandarma Komutanlığının 730198 askeri plakalı aracı istihbarat
hizmetlerinde kullanacağından 23.09.2005 tarihinde sivil plaka tahsis edilmesi amacıyla
Hakkari Valiliğine başvurduğu, Valiliğin bu talebin gereğini yapmak üzere talebi Hakkari
Emniyet Müdürlüğüne havale ettiği, bu talebin uzun süre bekletildikten sonra, Hakkari
Emniyet Müdürü Yaşar AGDERE imzasıyla 07.11.2005 tarihinde sözkonusu aracasivil plaka
tahsisi için Valilik Makamına onay sunulduğu, Hakkari Valisi Erdoğan GÜRBÜZ'ün aynı
tarihte onayı imzaladığı ve sözkonusu araca 30 AK 933 sivil plakasının tahsis edildiği, Ali
KAYA'nın ifadesine göre aynı plakalı araçla, aynı kişilerin 7 Kasım 2005 tarihinde de
Şemdinli ilçesine görevlendirildiği ve saat 09:00'da Şemdinli'ye gitmek üzere Hakkari'den
hareket ettiklerini söyledikleri,

Ülkemizdeki bürokraside yaklaşık 1,5 ay işlem yapılmaksızın beklemiş bir talebin,
aynı gün içerisinde Hakkari Emniyet Müdürlüğünce onayının hazırlatılıp, paraf ve imza
işlemlerinin tamamlanarak Valilik Onayının alınması, durumun İl Jandarma Komutanlığına
bildirilmesi, sivil plakaların başarılması ve takılması ile yine aynı gün sabah saat 09:00'da
alınan sivil plaka ile göreve çıkılması mümkün olmayacağına göre, söz konusu 30 AK 933
plakasının onay alınmaksızın 7 Kasım 2005 tarihindeki görevde de kullanıldığı sonucunun
ortaya çıktığı, bu durumda da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve ilgili yönetmeliğe
aykırı hareket edildiği,

c) 09 Kasım 2005 günü Şemdinli görevine gidildiği sırada 30 AK 933 plakalı araçta ;
J.Kad.Bçvş Ali KAYA ve J.Kad.Bçvş Özcan İLDENİZ'e ait silah, mühimmat ve evrakların
dışında UzJ.Çvş Uğur ÖZDEMİR'e ait; (1) Adet 56-1271485886974 numaralı Kaleşnikof
marka piyade tüfeği, (1) Adet Hücum Yeleği, (4) Adet kaleşnikof şarjör, (120) Adet 7.62 mm
kaleşnikof fişeğinin de bulunduğu, görev emrinde Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ olmak
üzere iki kişinin görevlendirilmesine rağmen araçta (3) kişilik silah ve mühimmat
bulunmasının jandarma teşkilatının iç disiplinine uygun bir davranış olmadığı,

Veysel ATEŞ'in, resmi görevlendirme belgesinde adının olmadığı ve kendi ifadesiyle
Ali KAYA tarafından şifahi olarak göreve çağrıldığı, eğer UzJ.Çvş Uğur ÖZDEMİR'e ait
olan silah ve mühimmatlar Veysel ATEŞ için alınmışsa bunun da kabul edilebilir bir tarafi
olmadığı,

30 AK 933 plakalı araçta silah ve mühimmatlar dışında, J.Kad.Bçvş Ali KAYA'ya ait;
(1) Adet İstihbarat Maksatlı ajanda, J.Kad.Bçvş Özcan İLDENİZ'e ait; (1) Adet Evrak
çantası, (1) Adet İstihbarat Maksatlı Ajanda, (1) Adet Disket, (1) Adet Telefon ve Adres
defteri Fihristli, (1) Adet Küçük Not Defleri, (1) Adet Şemdinli ilçesine Ait bölgenin harita
fotokopisi, (1) Adet Seferi YILMAZ'a ait bilgilerin bulunduğu Dosya, İçerisinde (1) Adet
Köy Muhtarlarına ait isim ve telefon listesi (1) Adet İtirafçıların isim listesi, (1) Adet Yardım
yatakçıların isim listesi, (1) Adet Terör suçundan arananların isim listesi, (1) Adet Şemdinli
ilçesi nüfusuna kayıtlı PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü Mensupları isim listesine ait
dosya, İçerisinde (1) Adet Şemdinli Milis Yapılanması Çizelgesi ve (1) Adet
PKK/KONGRAGEL Terör Örgütü Mensubu Sabri (K) Ali KISIKYOL'un telefon
görüşmelerinde adı geçen şahıslar ile ilgili hazırlanan bilgi notu dosyası, Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanı ve Cumhuriyet Savcısı ile görüşülmek üzere hazırlanan (1) Adet Sabri
(K) Ali KISIKYOL (PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubu olup Şemdinli-Gelişen-
Horyürek mezrası ile Irak-Bermize köyü arasında faaliyet gösterir.) isimli örgüt mensubunun
telefon görüşmelerinin özetlerinin bulunduğu dosya, (1) Adet ele geçirilen teröristlere
sorulacak sorulara ait dosyanın da bulunduğu,

Askeri bir disiplin ve hiyerarşi uygulayan, hemen her konuda ayrıntılı talimat ve
yönergelere göre iş ve işlemlerini yürüten jandarma teşkilatının Hakkari gibi terörün yoğun
olarak yaşandığı ve her an her türlü komplikasyonun gerçekleşme ihtimali olan bir yörede,
gerekli, gereksiz çok miktarda silah, mühimmat ve başkalarının eline geçmesi durumunda
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jandarmayı sıkıntıya sokabilecek gizli ve kurumdaki dosyalarında muhafaza edilmesi gereken
bilgi ve belgelerin bir araca doldurup göreve çıkılmış olmasının gerek göreve çıkanlar ve
gerekse onları görevlendiren ve denetlemeydiler açısından en basit anlatımıyla ciddi bir
tedbirsizlik, dikkatsizlik ve görevi ihmal sayılacağı,

Nitekim Hakkari İl Jandarma Komutanlığı kayıtlarına göre araçta bulunan ancak
olaylar sonrasında ilgili resmi makamlara intikal etmeyen ve halen kayıp durumda bulunduğu
kayıt altına alman bilgi ve belgelerin yapılan yanlışlığı açık bir şekilde teyid ettiği,

Hakkari Ü Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde dosyalarında
muhafaza edilmesi gereken Şemdinli ilçesiyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin sivil plakalı bir
araç ile tedbirsiz ve dikkatsiz ve gereksiz bir şekilde taşmıyor olmasının sonucunda, belki de
yıllardır toplanan, emek verilen çok önemli dosyaların terör örgütünün eline geçmesine neden
olunduğu, bundan daha önemlisi bölgede Devlet yanlısı olarak bilinen, güvenlik güçlerine pek
çok konuda yardımcı olan kişilerin de bir anda deşifre edildiği ve yaşamlarının bundan
sonraki döneminde ciddi sıkıntılarla karşılaşmalarına neden olunduğu,

Normal şartlarda haber elemanı olarak kendisinin hizmetinden yararlanılan Veysel
ATEŞ'in, resmi araçla, resmi görevlilerle birlikte şifahi talimatla istihbarat toplamak ve
operasyon yapmak amacıyla dış göreve götürülmesinin haber elemanlığı sisteminin mantığına
aykırı olduğu,

d) 30 AK 933 plakalı araçta bulunan iki adet el bombasının MKE yapımı olduğunun
jandarma kayıtlarıyla ve astsubay Ali KAYA'nın ifadesiyle teyit edilmek istendiği, ancak
Şemdinli C.Başsavcıhğı tarafından yapılan keşif sırasında araçta bulunan el bombalarının
kriminal incelemesinde MKE yapımı olmadığı, umut kitabevine atılan el bombalan ile, araçta
bulunan el bombalarının menşe olarak DM Alman yapımı el bombaları olduğunun tespit
edildiği, "

Dolayısıyla, bazı tanık beyanlarında ve Hakkari il Jandarma komutanlığı tarafından
verilen bilgi ve belgelerde araçta MKE yapımı el bombalarının bulunduğu iddialarının
kriminal incelemesinde teyit edilemediği, olaya bir bütün olarak bakıldığında aynı tipte (4)
adet DM Alman yapımı el bombası olduğu, bu (4) el bombasından (2) tanesinin kitabevinde
patladığı, (2) tanesinin de araçta olduğu gibi bir sonucun ortaya çıktığı,

Astsubay Ali KAYA'nın ifadesinde dile getirdiği gibi, 30 AK 933 plakalı araçta
bulunan iki adet MKE yapımı el bombasının sonradan aracın kontrolünü ele geçirenlerce
değiştirilmiş olabileceği ihtimaline hak verdiğimizde, bu işlemin kitabevinde patlayan
bombaların DM Alman yapımı el bombası olduğunu bilen birileri tarafından yapılmış
olmasının gerektiği, dolayısıyla patlama sonrası kontrolsüz dönemde patlamanın olduğu yerde
terör örgütü adına bomba konusunda uzman bir kişinin patlayan bombaların menşei
konusunda tespit yapmış obuası gerektiği,

Diğer bir ifadeyle bombalama olayının terör örgütü tarafından bir komplo düzenlenip
astsubayların ve haber elemanı Veysel ATEŞ'in üzerine atılmaya çalışıldığını
varsaydığımızda da, araçta MKE yapımı el bombalarının bulunmasının Devlet görevlileri ile
irtibat kurma açısından akla daha yakın olduğu, bu nedenlerle araçtaki MKE yapımı el
bombalarının örgüt yanlıları tarafından DM yapımı el bombalan ile değiştirilmiş olma
ihtimalinin teyide muhtaç gözüktüğü,

Diğer yandan terör örgütünün bombalama eylemini gerçekleştirip, sözkonusu Devlet
görevlilerinin üzerine yıktığı ve bu suretle bir provokasyon gerçekleştirdiğini bir an için doğru
varsaydığımızda, astsubaylar Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile haber elemanı Veysel
ATEŞ'in o gün, o saatte Şemdinli'de olacaklarının, araçta bombalanan yerle ilgili krokiler ve
evrakların olacağının terör örgütü tarafından önceden biliniyor olmasının gerektiği, bunun
bilinmesi için de görevlendirmeyi yapan, görevlendirilen, görev konusunda bilgilendirilen kişi
veya kişilerden birinin bunu söylemiş olması gerektiği, kanaatimizce askeri hiyerarşi
içerisinde buna ihtimal verilmesinin mümkün olmadığı, bu durumun da astsubayların ve
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Veysel ATEŞ'in güvenilirliği sorusunu gündeme getireceği, ancak yaptığımız görüşmelerde
bu kişilere güven konusunda bir tereddüdün olmadığının üstleri tarafından ifade edildiği,

Yukarıdaki (a. b. c d) baslıkları altında açıklanan nedenlerle: Hakkari İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Erhan KUBAT, Hakkari II Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürü Binbaşı Sefer RESULOĞLU, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube
Müdürlüğünde görevli Astsubaylar Ali KAYA ve Özcan İLDENİZ ile askeri hiyerarşi
çerçevesinde ilgisi olduğu değerlendirilen diğer görevliler hakkında, 2803 sayılı Jandarma
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği, 477 Sayılı Disiplin Mahkemelerinin
Kuruluş, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve diğer askeri
mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması için düzenlenecek TEVDİ RAPORU'nun
Jandarma Genel Komutanlığına gönderileceği,

e) Şemdinli'de meydana gelen bombalama olaylarının araştırılması sırasında Şemdinli
Üçe Jandarma Komutam Binbaşı Erdem YILMAZ ile ilgili olarak; bir vatandaşın; "İlçe
Jandarma Komutanının adını hatırlamadığım bir köyde 3 Kasım dan sonra Şemdinli de
çok sayıda bomba patlayacağını söylediğini," başka bir kişinin; "...kaçakçılık konusu ile
ilgili düşüncelerimi sık sık Jandarma Komutanlarına anlattım. Bu kaçakçılık eylemleri
halen devam etmektedir. Ortaklar köyünde kaçakçılıktan kaynaklanan problemlerin
geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bazı olaylara ve terör eylemlerine neden
olabileceğinden endişe duyuyorum. Bu konunun Ankara tarafından bilinmesini ve takip
edilmesini istiyorum." Ve bir ilçe başkanının da; "..M Valisinin bu patlama nedeni ile
yaptığı ve ilçe eşrafının katıldığı toplantıda benim söz alarak vatandaşın şüphelerini dile
getirmem ve bu şüphelerin izale edilmesi için Devletin gereğini yapması gerektiği yolundaki
beyanlarım bilahare özelliklede ilçe Jandarma Komutanı tarafından bir alınganlık vesilesi
haline dönüştürülmüş, hoş olmayan bir üslup ile tarafıma bu konudaki ifadelerimin hoş
karşılanmadığı bildirilmiştir. Bu gelişme İlçe Jandarma Komutanının bana o akşam
telefon etmesi üzerine yaşanmıştır. Binbaşı Erdem YILMAZ açık biçimde beni tehdit ederek
"seni ortadan kaldırırım" demiştir. Bende bu görüşmeyi Kaymakam Bey'e ilettim."
Şeklindeki beyanlarının jandarmayı töhmet altında bırakmaması için Jandarma Genel
Komutanlığınca ayrıntılı olarak araştırılması ve suç unsuru bulunması halinde Şemdinli İlçe
Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ hakkında gereğinin yapılması için 8. maddede
belirtilen görevlilerle ilgili olarak hazırlanacak Tevdi Raporuna bu hususunun da ekleneceği
ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirileceği" hususu belirtilmektedir.

3. Komisyonumuzca Yapılan Değerlendirmeler
Gerek Komisyonumuzun görev sûresi içerisinde yaptığı çalışmalar ve gerekse

yukarıda bahsedilen Raporlardaki ifadelerin değerlendirilmesi sonucunda:

Hakkari İl Merkez için;

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk sahasında 15 Temmuz - 17 Kasım
tarihleri arasında (4) tanesi İl Merkezinde, (6) tanesi Şemdinli de, (8) tanesi de Yüksekova da
olmak üzere (18) adet patlama meydana geldiği, bölgede bu kadar patlama meydana gelir
iken;

Valilik Makamınca;
İl genelinde son donemde meydana gelen terör olayları konusunda etkili, caydırıcı

tedbirler geliştirilemediği, İl genelinde Emniyet görevlilerinin dengesiz dağılımına müdahale
edilemediği, Şemdinli olayı ile ilgili olarak ilçede kaldığı üç gün içerisinde inisiyatifi ele
alamadığı, Şemdinli'de ve Yüksekova'da hayatım kaybeden kişilerin cenazelerinin
Diyarbakır'dan getirilmesi konusunda müdahil olmaması nedeniyle terör örgütü ve
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yandaşlarına propaganda yapacakları önemli bir alanın bırakıldığı, Şemdinli'de polis
noktasının faaliyete geçirilmesini 24 saat geciktirdiği, bölgede ki askeri birliklerden
EMASYA Direktifi çerçevesinde yardım istemekten kaçındığı, bunun yerine çevre illerden ve
hatta Ankara'dan takviye emniyet personeli getirmeye gayret ettiği, tüm bu hususlarda hatalı
ve kusurlu davrandığı,

İl Emniyet Müdürlüğünce;
01.06.2005 tarihinden günümüze kadar meydana gelen terör, özellikle bombalama

olaylarını önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli
gayreti göstermediği, İl Emniyet Müdürlüğünce diğer istihbarat birimleriyle müşterek olarak
herhangi bir istihbari çalışma yürütülmediği, bu konuda teşebbüste bulunulmadığı,

Hakkari Ü Emniyet Müdürlüğünün C Tipinin C Standartlarına göre kurulmuş olup
norm kadro çalışmalarına göre (1280) personel ile görev yapılması gerekirken, (996)
personel ile görev yapıldığı, (284) personele ihtiyaç duyulduğu, eksik olan personel
ihtiyacının giderilmesi için Genel Müdürlük nezdinde etkin bir çalışma yapılmadığı,

Hakkari ilinde Emniyet Hizmetleri Sının Personelinin 01.06.2005 tarihi itibari ile il
merkezinde (650), Yüksekova Üçe Emniyet Müdürlüğünde (236) ve Şemdinli İlçe Emniyet
Müdürlüğünde (54) personel olmak üzere dağılım gösterdiği, Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerinin Terör geçiş güzergahı.sınır ilçe olmaları ve de örgüt üzerindeki hassas konumlarına
rağmen personel dağılımının aşın dengesiz yapıldığı, Personel dağılımı konusunda Hakkari İl
ve Üçe Emniyet Müdürlüklerini 2004 Yılı Yaz Teftiş Programı çerçevesinde teftiş eden
Mülkiye Müfettişlerinin düzenledikleri Teftiş Raporlarında konuya değinmelerine rağmen bu
konuda somut çaba gösterilmediği,

İlçelerden Komisyonumuza yazılan cevabi yazılarda da ortak olarak personel eksikliği
nedeni ile önleyici hizmetlerin yeterince yerine getirilemediği ifade edilmesine rağmen
personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak herhangi bir işlem yapılmadığı, önemli
patlamaların olduğu Şemdinli ilçesine bomba uzmanı ve ekibi görevlendirilmediği, bu
hizmetlerin bir saat uzaklıktaki Yüksekova ilçesinden karşılanmaya çalışıldığı, istihbarata
önem verilmesi gerektiği halde Şemdinli'de istihbarat birimi oluşturulmadığı,

9 Kasım günü Hakkari'den kara yoluyla hareket eden takviye polis gücünün
zamanında Şemdinli'ye giremediği ve gece saatlerine kadar bekletildikten sonra ortalık
kısmen yatışınca ilçeye intikallerinin sağlanabildiği, kendisinin de ilçede olduğu dönemde
Şemdinli'deki polis noktasında dört polis memurunun yüzlerce kişinin taşlı sopalı saldırılarına
uğraması sırasında polis memurlarının sürekli yardım çağrılarında bulunmalarına rağmen
yardıma gidilmesini organize edemediği, olaylar sırasında kendisi ilçede olmasına rağmen
emniyet Müdürlüğüne gidip olaylara vaziyet etmek yerine Taktik Alaydan olayları takip
etmeyi yeterli gördüğü, bu konularda hatalı ve kusurlu davrandığı,

Şemdinli İlçesi Emniyet Müdürlüğünce;
II Emniyet Komisyonu toplantılarında Bölgede olması muhtemel terör olaylarına

yönelik alman istihbari bilgiler ve bu olayların önlenmesine yönelik belirtilen tedbirler, aynca
ilçe Kaymakamlığının Üçe Emniyet Müdürlüğüne yazdığı 06.072005 tarih ve bila sayılı
yazısı ile " Şemdinli ilçe merkezinde değişik tarih ve zamanlarda ilçe nüfusuna kayıtlı
olmayan şahısların geliş gidiş yapuklan.özellikle şehir içerisinde araç ile dolaştıkları bahse
konu şahısların terör örgütü mensubu olacakları değerlendirildiği, bu nedenle ilçe merkezinde
gerekli emniyet tedbirleri alınarak özellikle kimlik kontrolüne dayalı uygulamalara ağırlık
verilmesi, sahte nüfus cüzdanı ile dolaşan terör örgütü mensuplarının olabileceğinin
değerlendirildiği ve gerekli çalışmaların yapılması" emri olmasına rağmen,

Şemdinli ilce merkezi ve Polis Noktasında Patlamalar öncesinde ve patlamalar
şurasında Önleyici hizmetler kapsamında Adli mercilerden alınmış irinle yap'lan herhangi bir
arama faaliyeti olmadıfa. patlamalar ve diğer toplumsal olayların akabinde Şemdinli Sulh
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Ceza Mahkemesinin 22.11.2005 gün ve 2005/57,01.12.2005 gün ve 2005/61,16.12.2005 gün
ve 2005/67, 30.12.2005 gün ve 2005/72 ve de 16.01.2006 gün ve 2006/1 sayılı Genel Arama
Kararları ile, Polis Noktasında genel aramalar yapıldığı, Yapılan aramalar esnasında Araç,
kişi v.b herhangi bir kayıt tutulmadığı, dolayısıyla geçmişe ait sorgulama yapılamadığı,

Yine Üçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'ın 31.01.2006 günü Komisyonumuza
verdiği ifadesinde bu konu ile ilgili olarak özetle; "İlçede tüm personelle birlikte halkla iç içe
olduklarını, şehre giren çıkan herkesi aşağı yukarı tanıdıklarını, personelini de halkı bu
konuda sıkmamalan gerektiği konusunda uyardığım, arama noktasındaki uygulamaların halka
zulüm yapma gibi değerlendirildiğinden dolayı bu tür uygulama yapmayı tasvip etmediğini"
ifade etmesinden de anlaşıldığı üzere,

Olaylar öncesinde ve olaylar sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince ilçe
içerisinde ve polis noktasında yapılan önleyici zabıta hizmetlerinde bir zafiyet olduğu, İlçe
Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Biriminin kurulmasında yeterli çabanın gösterilmediği,
terör ve özellikle bombalama olaylarının önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı tedbirler
geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin gösterilmediği, İlçe genelinde önleyici tedbirlerin
alınmasında ciddi eksiklikler olduğu,

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce;
Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince her ne kadar 26.09.2005 ile

25.12.2005 tarihleri arasında yetkili mahkeme karan ile (7) adet arama yapıldığı ifade edilse
de;

İlk arama kararının çıkanldıiâ 26.09.2005 tarihinden önce ilçede:
29.07.2005 tarihinde Üçe Emniyet Müdürlüğü önünde,
31.08.2005 tarihinde Akarsu iş merkezinde,
02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs firmasına ait otobüste patlama,
15.09.2005 tarihinde Zağros iş merkezi önünde patlamalar meydana geldiği,

Terör ve özellikle bombalama olayiannın önlenmesi kapsamında, etkili, caydıncı
tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin göstermediği.Yukanda sayılan (4) Patlama
Olayından önce ve patlamalar sırasında, ilçede herhangi bir arama icra edilmediği, Üçe
genelinde arama faaliyetlerinin 26.09.2005 tarihinden itibaren yürütülmeye başlandığı, ilçede
yaşanan son dönemdeki patlamalar esnasında ve sonrasında daha da önem kazanan Önleyici
hizmetlerin uygulanmasında yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi yönünde etkin çaba
sarfedilmediği, ilçede süregelen patlamalar olmasına rağmen ilçe giriş ve çıkışlarında Polis
kontrol noktası oluşturulmadığı, Yüksekova'da meydana gelen bazı bombalama olaylarının
henüz aydınlatılamadığı ve şüpheli durumdaki bu patlamaların halkın Devlete bakış açısını
olumsuz yönde etkilediği, ilçedeki 21 nci Sınır Jandarma Tugay Komutam ile emniyet
hizmetlerinin sunumu konusunda bazı sorunlar yaşadığı, bölgede görev süresi iki yıl olmasına
rağmen üçüncü yıldır bölgede çalıştığı, Trabzon iline tayini çıktığı halde ayrılmak istemediği,
2006 atama döneminde ilçeden ayrılmasının uygun olacağı, değerlendirilmektedir.
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SONUÇ

Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde son zamanlarda yaşanan ve
gittikçe tırmanan olaylar ülkede büyük üzüntü yaratmış, yörede büyük korku ve endişeye yol
açmıştır.

Sadece İS Temmuz 2005 - 8 Kasım 2005 tarihleri arasında adı geçen il ve ilçe
merkezlerinde 17 bombalama olayı yaşanmıştır. 9 Kasım 200S tarihinde bir kitapevinin
bombalanması sonucunda başlayan ve 2 yurttaşımızın ölümü ve çok sayıda yurttaşımızın
yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar ise, medyanın da ilk günlerden itibaren yansıttığı gibi
kamu vicdanını rahatsız etmiştir.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler ile demokratik kazanımlar, temel
hak ve özgürlüklerin kullanılmasındaki kararlılık, AB sürecinde atılan başarılı adımlar,
ülkemizi istikrar, huzur ve güven ülkesi haline getirmiştir. Türkiye'de yaşanan bu güzel
gelişmeler ve 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren başlayan yeni süreç sekteye uğratılmak
istenmektedir.

Şemdinli ve Yüksekova başta olmak üzere, Hakkari'de meydana gelen olaylar ve
bunlarla bağlantılı diğer terör hareketlerinin tekrarlanmaması, gerekli şeffaflığın sağlanması,
olayların yapısı, sorumluları ile terörle mücadelede hukuk kurallarına uyulup uyulmadığı
iddialarının vuzuha kavuşturulması yaşamsal önem taşımaktadır.

Bir hukuk devletinde yapılması gereken ilk iş, büyük bir kararlılıkla olayların üzerine
gitmek, olayı bütün yönleriyle ortaya çıkarmak, suçluları kim olursa olsun adalete teslim
etmektir. Bu konuda biç kimsenin kafasında, zihninde en ufak bir şüphe ve tereddüt
bırakılmamalıdır. Her türlü araştırma ve soruşturmanın büyük bir şeffaflık ve tarafsızlıkla
sürdürülmesi, kısa sürede neticelendirilmesi gerekmektedir. Bir yönüyle adlî soruşturma
sürdürülürken öbür yandan da geçmişte yaşanan acı tecrübelerin toplum vicdanında bıraktığı
olumsuz izlenim ve istifhamlar da dikkate alınarak konunun bir de TBMM'de ele alınıp
incelenmesinde demokrasimizin ve hukuk devletinin gerekleri, milletimizin devlete ve onun
kurumlarına olan güveninin pekiştirilmesi, ülkede birliğin, dirliğin, huzur ve barışın
sağlanması açısından zarureti bulunduğu tüm toplumun ortak kanaati olmuştur.

Belirtilen temel yaklaşımlar esas alınarak Komisyonumuz da, Hakkâri Merkez,
Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde son zamanlarda meydana gelen olayların oluş ve artış
nedenlerini araştırmak, terörle mücadelede görev alan kurum ve kuruluşlar arasında istihbarat,
çalışma ve işbirliği ilişkilerinde, mevcut ve muhtemel koordinasyon sürecinde aksayan
yönleri ortaya koymak, terörle mücadele hukuk devleti ilkelerine uygun davranmak, hukuk
dışına taşabilecek olası uygulamaların önünü almak, terörün kökünün kazınması için güvenlik
önlemler yanında diğer ekonomik ve sosyal tedbirleri gözler önüne sermek bilinciyle tüm
kurum ve kuruluşlardan araştırmaya konu olan hususlarla ilgili bilgi ve belge talep edilmiş,
incelenen olaylarda bilgi sahibi olan kişilerin bilgisine başvurulmuş, bahse konu olayların
meydana geldiği mahallere gidilmiş, yoğun bir çalışma sürecinden sonra iş bu Rapor
hazırlanarak, sonuçta aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

1- A-) Hakkari Ü merkezinde; 15.07.2005 tarihinde Hacı DEMİR'in kullandığı araçta
patlama, 29.07.2005 tarihinde 2 Astsubayın şehit olduğu, Mehmet Baş isimli şahsa ait araçta
patlama, 10.09.2005 tarihinde Hasan ÖZTUNÇ'un evine bomba atılması, 11.10.2005
tarihinde Hacı ve Maaş ÖZDEMİR'e ait araçta patlama olmak üzere toplam (4) adet
bombalama eyleminin,

Yüksekova Üçe merkezinde; 29.07.2005 tarihinde Üçe Emniyet Müdürlüğü önü çöp
tenekesinde patlama, 31.08.2005 tarihinde Akarsu İş Merkezinde patlama, 02.09.2005
tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasına ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağros İş
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Merkezinin 3. katında patlama, 02.10.2005 tarihinde Stadyum yanı ikiz binalar apartmanı
yanında patlama, 20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 24.10.2005
tarihinde Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında patlama, 28.10.2005 tarihinde Zağros iş
Merkezinin 5. katına roketli saldın olmak üzere toplam (8) adet bombalama eyleminin
meydana geldiği,

Şemdinli İlçe merkezinde ise; 05.08.2005 tarihinde üçe Jandarma Komutanlığı
misafirhanesi önünde patlama, 01.09.2005 tarihinde Dünya Banş Günü kutlamalarında
patlama, 07.10.2005 tarihinde Bayraklı Döviz A.Ş'ye ait araçta patlama, 29.10.2005 tarihinde
üçe Emniyet Müdürlüğü binası makam odası hizasında patlama, 01.11.2005 tarihinde İlçe
Jandarma Komutanlığı gazinosu önünde patlama, 09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde
patlama olmak üzere toplam (6) adet bombalama eyleminin,

Yapıldığı incelenmiştir.
Değinilen olayları bazı müşterek hususiyetleri dikkate alınarak gnıplandırmak

suretiyle incelemek yararlı olacaktır:
HAKKARİ
1- 15/07/2005 günü saat 07.45 sıralarında Hakkari Merkezde Hacı DEMIR'in

kullandığı araçta patlamada. TATP türü bir patlayıcının kullanılabileceğinin tahmin edildiği,
failinin belli olmadığı,

2-29/07/2005 günü saat 12.25 sıralarında Hakkari Merkezde Mehmet BAŞ' a ait
araçta patlamada araçtaki iki astsubayın şehit olduğu, el yapısı olan düzeneğinde imha hakkı
olarak RDX ve TNT ihtiva eden patlayıcı madde kullanıldığının belirtildiği, evlemin PKK
terör örgütünce üstlenildiği.

3- 10/09/2005 günü saat 23.00 sıralarında Hakkari Merkezde Hasan ÖZTUNÇ'a ait
konutun arka bahçesine iki adet alman yapımı el bombası atıldığı, failinin kesin olarak belli
olmadığı ancak şüpheli durumundaki Kinyas İNCİN ve İbrahim İNCİN isimli şahısların
tutuklanmış oldukları,

4- 11/10/2005 günü saat 03.25 sıralarında Hakkari Merkezde Hacı ÖZDEMİR ve
Maaş ÖZDEMİR adlarına kayıtlı araçlar arasında meydana gelen patlamada, cep telefonlu,
uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı bir anahtar sistemi kullanmış olabileceği belirtilmekte
olup failinin belli olmadığı,

İncelenen olayların oluş saatlerinin ayniyet arzetmediği, günün değişik
saatlerinde gerçekleştiği, üç patlamanın benzer eylem tarzıyla araca yönelik olup,
bilinin ise evin bahçesine atılmak suretiyle İşlendiği,

Hacı DEMİR ve Mehmet BAŞ'a ait araçlarla ilgili olaylarda patlama saatlerinin
çok özel bir durum haricinde İnsanların hayatın olağan akışında her zaman hareket
halinde olabileceği ve araçlarını kollanabilecekleri, patlamadan bir şekilde fiziken zarar
görebilecekleri saatler okluğu, öyle ki Mehmet BAŞ'a ait araçta iki astsubayın şehit
olduğu,

Gece saat 03.45'te gerçekleşen olayda ise araçların park halinde ve hareketsiz bir
zaman dilimi olduğu, burada direkt insanın hedef alınmadığı,yine saat 23.00 sıralarında
Hasan ÖZTUNÇ'un o saate bomba atılan evin ön bahçesinde yemek yediği nazara
alındığında sadece korkutma veya tehdit amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

YÜKSEKOVA
1- 29/07/2005 günü saat 00:35 sıralarında Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü

Lojmanlarının bahçesindeki metal cop tenekesine bırakılan bombanın patlaması sonucu bir
polis memurunun yaralanmasında, patlayıcı maddesi tespit edilemeyen el yapımı elektronik
masa saatli anahtar sistemli bomba kullanıldığı, eylemin PKK terör örgütünce üstlenildiği,

2- 31/08/2005 günü saat 22:50 sıralarında Yüksekova'da Akarsu İs Merkezi önü
merdiven altına bırakılan el yapımı ve basınç etkili menşei belirsiz bombanın patlamasında
failin belli olmadığı,
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3- 02/09/2005 günü saat 01:00 sıralarında Yüksekova'da Van Erciş Seyahat Firmasına
ait otobüsün sağ arka tekerleğinin altına konulan 1 adet el vapimı zaman avarlı. basınç etkili
bombanın patlamasında, failin belli olmadığı.

4- 15/09/2005 günü saat 21:45 sıralarında Yüksekova'da Sabri YURTSEVEN'e ait
Zağros İş Merkezinin üçüncü katında patlamada, bombanın menşei v.s özellikleri tespit
edilemediği ancak TNT ihtiva ettiği, failin belli olmadığı.

5- 02.10.2005 günü saat 22:00 sıralarında Yüksekova'da İkiz Binalar olarak bilinen
apartmanın arka tarafında bir patlama olup, saat 22:20 sıralarında da aynı yerde bulunan çöp
kutularının arasından ikinci bir bomba patlamasının meydana geldiği, (4) emniyet görevlisinin
yaralandığı, her iki patlamaya nevin sebebiyet verdiğinin tespit edilemediği, ancak bulgularda
RDX artığına rastlanıldığı, failin belli olmadığı.

6- 20/10/2005 günü saat 04.30 şualarında Yüksekova'da Ferzinde YILMAZ isimli
şahsa ait Huzur Et Lokantası önünde meydana gelen patlama, el vapimı basınç etkili anahtar
sistemi belli olmayan ve RDX içeren bombanın kullanıldığı, failin belli olmadığı.

7- 24/10/2005 günü saat:23.30 sıralarında Yüksekova Askerlik Şubesi nöbet kulübesi
altına bırakılan bombanın patladığı, anahtar sistemi tespit edilemeyen parça ve basınç etkili
RDX ihtiva eden bomba kullanıldığı, faili açık bir şekilde belli olmamakla birlikte, şüpheli
Muhsin TAS isimli şahsın tutuklandığı.

8- 28/10/2005 günü saat 01:45 sıralarında Yüksekova'da Zağros İş Merkezinin 5.
katma RPG-7 roketli saldırıda, orijinali eski S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince
fabrikasyon olarak askeri maksatla üretilen menşei tespit edilemeyen. PG serisi A/P
(antitank) roket mühimmatlarında kullanılan bir silah kullanıldığı, failin belli olmadığı.

Yüksekova ilçesinde toplam sekiz olay meydana geldiği, bunlardan saat 00.35
sıralarında gerçekleşen Milli Eğitim Lojmanı önündeki bombalamayı PKK terör
örgütünün üstlendiği, diğerlerinde bir üstlenmenin söz konusu olmadığı,

İkiz binalar arkasında meydana gelen saat 22.00'de birinci patlama sonrası olay
yerine emniyet ekibinin gitmesini müteakip saat 22.20'de ikinci kez bir bomba
patlatılarak (4) emniyet mensubunun yaralanması ve Askerlik Şubesi önünde 00.20 de
meydana gelen patlamanın güvenlik güçlerini hedeflediği, düşünülmektedir.

Akarsu İş Merkezi önü, Van Erciş Seyahat firmasına ait otobüsün altında, Huzur
Et Lokantası önündeki ve Zağros tş Merkezinin 3. katındaki patlama ve 5. katma
roketli saldırının saatlerine dikkat edildiğinde; Akarsu iş merkezinde 22.50, Van Erciş
Seyahate ait Otobüs altında 01.00'de, Huzur Et Lokantası önünde saat 04.30
sıralarında, diğerlerinde de 21.45 ve 01.45 saatlerinin bomba patlamıştır. Bu saatlerin
çok özel bir nedenle orada bulunulmuyorsa iş saati ve haklın yoğun olarak bulunduğu
zaman dilimi olmadığı ortadır. Belirtilen eylemlerin korkutma ve tehdit amaçlı olduğu
anlaşılmaktadır. Eylemlerin işleniş tarzı olarak birebir benzerlik arzetmediği
değerlendirilmektedir.

ŞEMDİNLİ
1- 05/08/2005 günü saat: 00:20 sıralarında Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı

misafirhanesinin önünde meydana gelen patlamada 5 Jandarma personelinin şehit olduğu, 1
jandarma erinin yaralandığı, el vapimı. zaman ayarlı parça ve basmc etkili bombada, anahtar
sistemi olarak elektronik masa saatinin, parça tesiri yapması için döküm parçası veva bazı
askeri mühimmatların dökümden mamul olanlarının bombanın gücünü artırmak, parça tesiri
yapmak ve bombavı yönlendirmek için kullanıldığı, bevaz renkli plastik bidonda saklanıp
sıkıstınldığı. taşımak için bevaz renkli poşet kullanıldığı, patlayıcı maddenin muhteviyatının
ve failin belli olmadığı,

2- 01/09/2005 günü Şemdinli'de "1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ" kutlamaları
sırasında çadırlara 10 metre mesafede olan odunların altından saat 10:20 sıralarında şiddetli
bir patlama meydana geldiği, 13 kişinin hafif yaralandığı, içeriğinde amonyum nitrat ve TNT
kullanılan el yapımı bombanın patlatıldığı. failin belli olmadığı.
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3- 07.10.2005 günü saat 05:00 sıralarında Şemdinli'de Bayraklı Döviz A.Ş. adına
kavıth minibüsün altında bir patlamanın olduSu. Rus tioi narca ve basınç tesirli el bombası
kullanıldığı, failin belli olmadığı.

4- 28/10/2005 günü saat:23.00 sıralarında Şemdinli İlçesi Emniyet Müdürlüğü binası
makam odası hizasında muhtemelen menşei belli olmavan parça tesirli bir bomba kullanıldığı.
failin belli olmadığı.

5- 01.11.2005 günü saat 23:15 sıralarında Şemdinli Jandarma Gazinosunun arkasında
park halinde bulunan 65 AU 223 plaka sayılı yeşil renkli Tofaş Şahin marka otoya daha
önceden yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu 67 ev ve iş yerinin
tamamen kullanılamaz hale geldiği, olayda toplam; (6) Askeri Personel, (3) Polis Memuru,
(16) Sivil Vatandaş yaralandığı, olayla ilgisi olduğu düşünülen Abdulcebbar SALAR isimli
kişinin tutuklandığı, Cuma BİRCAN isimli şahıs hakkında da yakalama emri çıkarıldığı,
olavda menşei belli olmavan basınç etkili ve parça tesirli, gücü ve etkisi yüksek bir
bombanın kullanılmış olabileceği, eylemin PKK terör örgütü tarafından üstlenildiği.

Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamalarda bir zaman birliği görülmediği,
patlamaların farklı saatlerde gerçekleştiği, ve 01.11.2005 tarihli patlamaları Örgütün
üstlendiği, Diğer uç patlamanın ise bomba türü ve patlama zamanının paralellik
arzetmediği görülmektedir.

Genel olarak Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli'de meydana gelen 18
patlamadan 09.11.2005 günü Umut Kitabevine atılan bomba olayı hariç diğer 17 olaydan; (3)
adedini terör örgütünün üstlendiği, (12) adedinin failinin henüz tespit olunamadığı, birisi
terör örgütünce üstlenilen (3) olayla ilgili (4) şüpheli kişinin tutuklu bulunduğu, (1) kişi
hakkında da yakalama karan bulunduğu, olaylarda 7 askerin şehit olup, toplam (44) kişinin
yaralandığı tespit edilmiştir.

Komisyonumuzun, Yüksekova İlçe merkezinde; 02.09.2005 tarihinde Van Erciş
Otobüs Firmasına ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağros İş Merkezinin 3. katında
patlama, 20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 28.10.2005 tarihinde
Zağros İş Merkezinin 5. katına roketli saldın ile Şemdinli İlçe merkezinde; 01.09.2005
tarihinde Dünya Barış Günü kutlamalanndaki patlama olayları konusundaki değerlendirmeleri
şöyledir,

1-Yüksekova tice merkezinde: 02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasına
ait araçta patlama:

02/09/2005 günü saat 01:00 sıralarında Yüksekova İlçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde park halinde bulunan Van Erciş Seyahat Firmasına ait 34 AV 2054 plaka sayılı
Setra marka otobüsün sağ arka tekerleğinin altına konulan 1 adet el yapımı zaman ayarlı
basınç etkili bomba patlamış, otobüsün arka kısmında ve olay mahallinde bulunan bazı
işyerlerinde maddi hasar meydana gelmiş, olay neticesinde ölen yada yaralanan olmamıştır.

Olayın mağdurlarının davacı veya şikayetçi olup olmadıkları konusunda bir
beyanlarına rastlanmamıştır.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan, Yüksekova İlçesi Van Erciş Seyahat Firması
İşleticileri Taner BAŞKIN'ın bu olayı;

"Yüksekova İlçesinde 02.09.2005 "günü otobüsleri alanda patlamadan önce Yüksekova
DEHAP Teşkilatınca otobüslerinin Mudanya'ya gitmek üzere kiralanmak istendiğini, ancak
araç sayılarının yeterli olmaması nedeniyle kiraya vermediklerini, kiralamaya ilişkin her hangi
bir anlaşma veya protokol bulunmadığını, ancak olaydan bir iki gün önce Gevaş
askeriyesinden olduklarını tahmin ettikleri bir şahsın otobüslerini nereye vereceklerini,
vermemelerini söylediğini, iki defa aradığını, ancak arayan kişinin telefon numarasının
telefonda görünmediğini, aynı telefon olduğunu tahmin ettiğini, anılan partiye otobüs
vermediklerini, istanbul istikametine gidecek ilgisiz otobüsün bombalandığını, patlamaya bir
anlam veremediğini, Patlamaları devlete mal etmenin yanlış olacağını, kendilerinin
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Yüksekova çetesi mağdurlarından olduğunu, olayları bireylerin yapmış olabileceğim ancak bu
hususta, kimsenin açık ve net bir şey söyleyemediğini, ailesinin 200-250 nüfusu olduğunu,
PKK'da hiçbir kimselerinin bulunmadığını, olayın araba istemelerine rağmen vermediklerini
dolayısıyla PKK tarafından yapıldığı ihtimalini düşündüklerini" biçiminde anlatmaktadır.

Yüksekova İlçesinde anılan firmanın sorumlusu ve Taner BASKIN'ın kardeşi Vefa
BASKIN Mülkiye Müfettişlerince tanık olarak 23.11.2005 tarihinde alınan ifâdesinde ise;
bahse konu patlama olayını " Abim Taner BASKIN ile huzurunuzda yaptığım telefon
görüşmesinde bana bu patlamayla ilgili olarak, HADEP teşkilatının Gemlik'e gitmek üzere
abimden araç talepleri olmuş abim bu konuda 27 kişilik bir araç planlaması yapmış fakat
seyahatten bir gün önce kendisini Gevaş askeriyesinden bir yetkili olarak tanıtan şahıs niçin
HADEP'lilere otobüs tahsis ettiğimizi sormuş, abimde savet bu konuyu görüşmek istiyorsanız
burava gelin yazıhanemde size bilgi verebilirim, telefonda bu işlerin konuşulmasını doğru
bulmuyorum demiş, şahıs telefonu kapatmış, bir süre sonra bir başka şahıs vine Gevaş
askeriyesinden aradıjjhnı ifade ederek avnı mevzuda sorular sormuş, abimde biz ticaret
yapıyoruz kim bizden araç talep ederse parasını ödemek kavdıvla aracı verebiliriz, bizim
isimiz bu demiş. Bunun üzerine cok nezaketli gecen görüşme sona ermiştir. Yine abimden
aldığım bilgiye göre ertesi gün HADEP yöneticileri abimden araba isteyince size tahsis
ettiğimiz otobüste dûn patlama oldu size araç veremiyoruz kusura bakmayın demiştir."
Şeklinde anlatmaktadır.

Belirtilen eylemin, bir yoruma göre, Abdullah Öcalan ile Gemlik İlçesine görüşe
gitmek isteyenlere araç verilmediği için PKK terör örgütü yanlılarınca yapılmış olabileceği,
tam aksine bir görüşe göre, söz konusu firmaya ait otobüsün Yüksekova İlçesi DEHAP
teşkilatınca Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecriti protesto amacıyla Gemlik'e gitmek
üzere önce kiralandığı, bunun üzerine firma sahiplerinin telefonla aranarak aracın bu amaçla
kiralanmaması yönünde uyarıldıkları, ancak bu tehdidlerine alıdınlmadığı, yine de otobüsün
kiralandığı ve bu nedenle, hareket edeceği günü saat 01.00 sıralarında otobüsün altına bomba
konulduğu ileri sürülmektedir.

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan, Yüksekova İlçesi Van Erciş Seyahat Firması
İşleticisi Taner BASKIN'ın belirtilen ifadesinde ayrıca; önce, Yüksekova DEHAP Teşkilatının
önce kendisinden araç istemediğini, takip eden ifadelerinde ise istendiğini, otobüste çarşı
merkezinde kaymakamlık duvarından belki en fazla 30-40 metre ileride patlamanın
gerçekleştiğini, gecenin o saatinde arabasının yanma iki kişinin gelebileceğini, bunun ya
devlet gücü ya da teröristler olabileceğini, alanda bomba konulan otobüsün Kaymakamlığa 30-
50 metre olduğunu, patlamaları devlete mal etmenin yanlış olduğunu, olayları bireylerin
yapmış olabileceğini, ancak bu hususta kimsenin açık ve net bir şey söyleyemediğini,
Yüksekova Belediye Başkam ise; otobüsün o gün, Bursa Gemlik'e gidecek insanlara
pazarlandığını, otobüs firması yetkilileri ile konuşulduğunu, söz alındığını, bu söz üzerine bu
patlama olduğunu, hatta daha önceleri otobüs firmalarına sakın otobüs falan vermeyin diye
uyanlar yapıldığım, bu uyarının hem partiye, hem de insanlara söylendiğini, söz konusu
otobüs firmasının otobüsü verecekleri kararını verdiklerini, yine Vefa BASKIN'ın Mülkiye
Müfettişlerine verdiği ifadesinde "HADEP yöneticileri abimden araba isteyince size tahsis
ettiğimiz otobüste dûn patlama oldu size araç veremiyoruz kusura bakmayın" şeklindeki
çelişkili beyanları, Komisyonumuza bilgi veren Taner BASKIN *ın ifadesi sırasında rahat
olamaması, sıkıntı içinde olayı aktarmaya çalışması, otobüsün anılan gruba verilmemesi
yönünde kendisine bir askeri birimden olduğunu söyleyen kişi tarafından iki kere telefon
edildiğini söylenmesi, Komisyonumuzun anılan olayı şüpheli olarak nitelemesinde etkili
olmuştur.

anılan eylemin, hiç istenmeyen bir otobüs nedeniyle yapıldığı gibi bir çelişkinin kabulü
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lüzum eder. Hal böyle olunca, otobüsün DEHAP teşkilatınca istendiği ancak firma
yetkililerince önce verilmediği veya verilipte sonradan verilmesinden vazgeçildiği ve bu
nedenle terör örgütünce otobüsün alanda bomba patlatıldığı savı temelsiz kalmaktadır. Zira,
bu halde, DEHAP teşkilatınca anılan firmadan hiç otobüs talep edilmemesi, istenmemesi,
aralarında bu anlamda hiçbir ilişki kurulmaması hususu dikkate alındığında, söz konusu
teşkilata otobüs verilmemesi nedeniyle otobüs altına bomba konulduğu görüşü de tutarsız
hale gelir.

İncelenen olayın nedeni ile ilgili belirtilmesi gerekli bir diğer ihtimal ise, anılan otobüs
talebinin değinilen firmaya yapılmış obuası, bu talebin önce ilgili firmaca kabul edilmesi
ancak sonra otobüs firmasına gelen bir uyan üzerine veya bir başka nedenle, otobüs kiralama
işleminden vazgeçilmesi ve bunun üzerine PKK terör örgütünün söz konusu bombalama
eylemini gerçekleştirmiş olmasıdır.

Aktarılan bilgilerden anlaşılacağı üzere, incelenen eylemin kim veya kimler
tarafından, neden, hangi gerekçeyle, ne amaçla işlendiği konusunda şüphe duyulmasının haklı
nedenleri varit bulunmaktadır.

İncelenen olay, 02.09.2005 tarihinde meydana gelmiştir. 01.09.2005 tarihinde de
Şemdinli İlçesinde 1 Eylül Dünya Banş Günü kutlamaları sırasında bomba patlatılmıştır. Bir gün
arayla Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde DEHAP organizesinde yürütülen iki faaliyet bomba
konularak akamate uğratılmıştır. Terör örgütlerinin hiçbir kural ve değer tanımadan eylem
yapacakları olgusuna, eylemi kendisi yaptığı halde üstlenmeyerek bunu Devletin yaptığı imajı ve
dezenformasyonu uyandırmasına böylece, toplumun böyle bir yanılgıya düşmesine, Devletten
şüphe duymasına, oluşturulan bu güvensizlik ve kaotik ortamdan beslenerek halkı devletle
çatışmaya götürecek bir zemin hazırlamaya yönelik yöntemi benimseyeceğine vurgu da
yapılmaktadır. Hatta öyle ki, böylesi ortamlarda hedef alınan kitle veya şahıslar, işlenen eylem
türleri nedeniyle tam bir zihin bulanıklığına yol açılarak örgütün bu nevi bir eylem
yapamayacağı saptaması ile Devlet aygıtı töhmet altmda bırakılır. Serhildan denilen sivil
itaatsizliğin tohumlan böylece ekilir, bazı kesimler bazı kalkışmalara böylece hazırlanır. Tüm bu
hususlar tam bir emniyetle not edilmelidir.

Her ne kadar DEHAP teşkilatının üstlendiği bu faaliyetleri önlemeye yönelik eylemlerin
terör örgütü mantığına uymadığı ifade edilsede; örgütün politikasına uyulmaması, sözde vergi
alınamaması gibi nedenlerle yandaşlarının hayatına ve malına ciddi zararlar vermeden, korkutma
ve uyan amaçlı bir eylem tarzı geliştirmesi yaşanan gerçekler arasındadır.

Ancak, her örgütün dayandığı az veya çok, kuvvetli veya zayıf bir tabanı vardır. Bu taban
ona hayatiyet sağlar. Taban üzerinde bazen şiddetli baskıda uygulanır. Son kertede bu tabanı
kaybetmek, örgütün yaşam damarının kuruduğuna işaret eder.

Olay yeri bulguları üzerinde her hangi bir patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı,
ancak anahtar sistemi olarak tespit edilen elektronik masa saatinin daha önce bu bölgede
meydana gelen bomba olaylarında, PKK (KONGRA-GEL) terör örgütü tarafından
kullanıldığından eylemin bu örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 31.08.2005 tarihinde yani incelenen olaydan iki
gün önce (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova ilçesine istihbarat personeli
görevlendirildiği görülmektedir. Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesinde görevlendirilme
nedenleri ve görevin mahiyeti öğrenilememiştir. Bizatihi bu görevlendirmelerden hareketle,
anılan eylemle ilişki kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken
mümkün değildir. Böyle bir ilintiyi açığa vuran bir emareye de rastlanılmamıştır.

Belirtilen nedenlerle, Yüksekova İlçe merkezinde Van Erciş Seyahat Otobüs
Firmasına ait otobüsün altına bomba konularak patlaülması eyleminin, ilgili bölümde
belirtilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, hangi kişi veya kişilerce, nasıl bir
yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye
ulasılmamıştır»
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2-15,09.2005 tarihinde Zaferos İs Merkezinin 3. katında patlama ve 28.10.2005
tarihinde aynı is merkezinin 5. katma roketli saldın:

a) 15/09/2005 günü Saat 21:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi üzerinde bulunan Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Sabri YURTSEVEN'e ait
Zağros İş Merkezinin üçüncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın meydana geldiği
kat ile diğer katlarda bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir.

Komisyonumuzca, Yüksekova İlçesinde söz konusu işyerinin sahibi Sabri
YURTSEVEN'in bilgisine başvurulmak istenmiş, belirtilen şahıs bir yakının hasta
olduğundan bahisle, Komisyonumuzun bu davetine icabet etmemiştir. Yine anılan işyerinde
meydana gelen patlama ile söz konusu binada yer kiralayan, bir dini cemaate yakınlığı olduğu
ileri sürülen Çağlayan Dershanesi arasında bir ilinti olup olmadığını belirlemek amacıyla, söz
konusu dershane yetkilerinden bilgi alınmak istenmiş, ancak ilgili dershane sorumlululan da,
Komisyonumuzun bu talebine olumlu karşılık vermemişlerdir.

Yüksekova İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan SARI, Mülkiye
Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak ifadesinde;

"Ben 1999 yılından itibaren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini
yürütüyorum. Oda Başkanlığımıza ait idare binası Zagros İş Merkezinin 4. katandadır. Sözünü
ettiğimiz bina yakın tarihte bir kez bombalandı ve bir kez de roketlendi. Bomba
Başkanlığımızın bulunduğu katta ve hemen iş yerimizin kapısına 2 metre mesafede
patlamıştır. Patlama saati itibariyle biz oda seçimleri üzerinde çalıştığımız için işyerimizde
bulunmaktaydık. Saat 21.45 te patlayan bomba şayet o saat itibariyle bizden başka açık büro
bulunmayan 4. kat yerine başka katlarda patlamış olsa idi can zaiyatına sebep verebilirdi.
Çünkü özellikle 3. katda birkaç tane cafe faaliyette olup, o saatlerde bu yerlerde onlarca insan
bulunmakta idi. Vatandaş arasında Zagros iş merkezine yönelik bu saldırılar konusunda
özellikle güvenlik kuvvetlerinin suçlandığım ifade etmek isterim. Bu patlamaların güvenlik
kuvvetleri eliyle yapıldığına ilişkin kanaatin pekişmesinde Zagros adının menşei olan dağ ve
terör örgütünün eyalet yapılanmasında bir eyaletin adının olmasının etkili olduğunu
düşünüyorum. Bizim oda seçimlerimizin bu bombalama ile alakası olduğunu düşünüyorum.

Bana sorduğunuz Nehil isimli bir dershane kurulma teşebbüsü oldu. Bu teşebbüsün
arka planında bölgemizde Çağlayan dershanesi grubu vardı. Bu grup Fetullah hoca
cemaatinden oluşuyordu. O günlerde bu kişiler Zagros iş merkezinde bir dershane açma
teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüs sözlü mutabakat noktasına kadar vardı. Ancak DEHAP
ilçe teşkilatı bu dershanenin açılmaması için 3 kez basın açıklaması yapmak üzere şehir
merkezine gelirken Zagros iş merkezi önünde durarak esnafı ya da Zagros iş merkezi
yönetimim yuhaladılar. Bu durum bizi kaygılandırdı. Çünkü aramızda geçen görüşmelerde bu
gösterilerle dershane arasında bir bağ olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle biz iş merkezinin
sahipleriyle görüştük ve dershanenin kurulmasına izin vermemelerini istirham ettik. Çünkü
muhtemelen dershane açılmasından sonra bazı kanun dışı hadiselerin çıkabileceğini
değerlendirdik. Bu tartışmalar Zagros iş merkezini bombalama tarihinden yaklaşık 1 ay
öncedir."

Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin DOĞAN, Mülkiye
Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alınan ifadesinde;

" Bir ara Zagros iş merkezinin üst katında "Fetullah Hoca Cemaati" olarak tanınan bir
grup Nehil isminde bir dershane açması konusu gündemde idi. Ancak sanıyorum ve
vatandaştan da duyuyorum ki, DEHAP'lılann istemediği konuşuldu. Mesele böylece kapandı.
Bombaların patlama tarihi bu konunun kapanmasından sonraki tarihe tesadüf etmektedir."

Belirtir biçimde beyanda bulunmuştur.
Komisyonumuzca mahallinde bilgisine başvurulanlar, bahse konu işyerinde Çağlayan

Dershanesi'nin yer kiraladığı, öğrenci kaydına başladığı, ancak yeterli öğrenci kaydı
yapamadıkları, eski DEHAP İlçe Teşkilatına mensup bazı kişilerce düzenlenen basın bildirisi
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sırasında işyeri önünden geçilirken, kendilerince bu dershanenin zararlı buldukları bir
ideolojiyi yayabilecekleri gerekçesi ile tepki gösterdikleri hususunu dile getirmişlerdir. Daha
sonra anılan dershane ile işyeri sahibi arasında, dershanenin yeterli sayıda öğrenci
toplayamaması gibi bazı nedenlerle kira anlaşmasının karşlıhklı fesh edildiği ileri sürülüyorsa
da, anlaşmanın fesh nedeninin kesin gerekçesini öğrenmek mümkün olamamıştır. Ancak söz
konusu işyerinin 3. katında meydana gelen patlama, değinilen Dershane ile işyeri sahibi
arasındaki kira sözleşemesinin feshinden yaklaşık 20-30 gün sonra meydana gelmiştir. Bir
başka deyişle, patlama ile o işyerinde kiracı olarak bulunan dershanenin varlığı arasmda bir
ilinti bulunmadığı düşünülmektedir. Zira, belirtildiği gibi patlamadan 20-30 gün önce
aktarılan dershanenin anlaşmayı fesh ederek binayı boşattığı değerlendirilmektedir.

Anılan eylemde kullanılan bomba ile ilgili olarak; "Bombanın basınç etkili olduğu",
"olay yerinden toplanan deliller arasmda el yapısı veya fabrika imali patlayıcı madde
düzeneğine ait her hangi bir parça bulunmadığından dolayı patlama olayına ne tür bir
düzeneğin sebebiyet verdiğim kesin olarak tespit edebilmenin mümkün olamayacağı,ancak
patlamanın oluş şekli ile Zağros İş Merkezinde meydana gelen hasarın biçimi ve gönderilen
deliller üzerinde TNT ihtiva eden patlayıcı madde artığı tespit edildiği" belirtilmektedir.

Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen ajandanın. 5 Şubat günlü
sayfasında: "Dersaneler hakkında bilgi, Çağlayan, Serhat" notunun yer aldığı görülmüştür.

Hakkâri İl Jandarma KomutanlığVnca Zağros İş merkezinin bombalandığı 15.09.2005
günü öncesinde 14.09.2005 günü ve sonrası 17.09.2005 tarihinde, J.Astsubay Özcan
İldeniz'in Yüksekova ilçesine görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesinde görevlendirilme nedenleri ve görevin
mahiyeti öğrenilememiştir. Bizatihi bu görevlendirmelerden yola çıkılarak, anılan eylemle
ilişki kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken mümkün değildir.
Belirtilen eylemin işlenişinde bir sorumlulukları olduğuna ilişkin emarede yoktur. Aktarılan
bilgilerden, söz konusu işyerinde bomba patlatdması eyleminin, tüm veriler birlikte
değerlendirildiğinde, hangi kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla
işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye ulaşılmamışür.

b)28/l 0/2005 günü saat 01:45 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde bulunan ZAĞROS İŞ MERKEZİ adlı iş merkezinin 5. katına iş merkezini
cepheden gören sokak içerisinden 5. kata paralel bir şekilde RPG-7 roketli saldın sonucu
roketatar mermisinin iş merkezinin 5. kat penceresinin alt kısmındaki 85 cm'lik duvar
kısmına isabet etmiş, binada maddi hasar meydana gelmiştir.

Zağros İş Merkezinin sahibi Sabri YURTSEVEN'dir. Sabri YURTSEVEN'in bölgede
uyuşturucu işi yaptığı, PKK sempatizanı olarak bilindiği, örgüte maddi yardımda bulunduğu
söylenmektedir. 2000 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde
kaçakçılığından yakalandığı belirtilmektedir. Örgütle aralarında bir sorun olduğuna ilişkin bir
bilgi bulunmamaktadır.

Komisyonumuzca dinlenen bazı kamu görevlileri ise, anılan iş merkezine yapılan
saldırıların, iş merkezinin sahibinin niteliğini, eylemin işlendiği saatin sahur zamanı olmasını,
o saatlerde bölgede sahura kadar genelde yatılmadan muhtelif mahallerde beklenmesi, bu
nedenle iş merkezinde belli bir kalabalığm bulunması hususlanm göz önüne alarak, eylemin
şüphe arzettiğini dile getirmektedirler.

Yüksekova İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin DOĞAN,
Mülkiye Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde tanık olarak alman ifadesinde;

"Zağros iş merkezi sahibi de daha önce çok varlıklı biri değilken, şimdilerde milyon
dolarlarla ifade edilen servete sahiptir. Burası birkaç kez bombalanmışsa dikkatin yalnızca
terör örgütüne değil, aynı zamanda büyük mafya guruplarına da çevrilmesi gerekir."

21.Sıınır Tugay Komutanlığı 1. Jan. Özel Harekat İdari İşler Astsb. Mehmet
ALTUNER, Van Cumhuriyet Savcısınca alman 23.01.2006 tarihli ifadesinde;
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"Bana bahsettiğiniz RPG-7 roketatar isimli silah bizim Silahlı Kuvvetlerimizin
envanter kayıtlarında vardır ve halen kullanmaktayız. Aynca terör örgütü PKK da
kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili 2005 yılında yine Komutanlığımız tarafından terör örgütüne
ait bir çok mühimmat bulundu."

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı Ahmet GÜVEN, Mülkiye
Müfettişlerince 23.11.2005 tarihinde alınan ifadesinde;

"Zağros iş merkezinde 28.10.2005 tarihinde 01.45'te patlayan RPG-7 roketi için bir
teferruat bilgiyi arzetmek istiyorum. Olay yerine gittiğimde binaya roket atılmış izlenimi elde
ettiğim halde kuyruk parçasını bir türlü bulamadık. Bina girişindeki sundurma üzerinde bir
arama yapma ihtiyacı duyduk. Bina sahiplerinden birinin oğlu olduğu söylenen kişi
getirdiğimiz itfaiye merdivenine çıkarken bana sundurma biraz zayıf önce ben çıkayım dedi.
Bu teklif bana önce çok makul geldi ve kabul ettim ve kendisinin sundurmayı öncelikle
çıkmasına izin verdim. Peşinden gittiğimde sundurmada ben her hangi bir parçaya
rastlamadım. Ancak aşağıdaki polis memuru arkadaşımızın uyansı ile şahsın ceketinin altına
bir şeyler sakladığını anladık. Şahsın ceketinin altından RPG-7'nin kuvrukfpervane) kısmı
çıktı. Bu şahsa herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum."

Eylemde kullanılan roketin ilgili Kriminal birimince; RPG serisi roketatar silahı ile
atılan, orijinali eski S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince fabrikasyon olarak askeri
maksatla üretilen menşei tespit edilemeyen, PG serisi A/P (antitank) roket mühimmatlarında
kullanılan silahtan atılmış olan roket olduğu tespit edilmiştir. :' .

27.10.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Alan Köyü-Alan Deresi
Bölgesinde yapılan operasyonda bir sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikov P.Tf, 3 adet el
bombası, 4 adet funye,l adet roketatar, 1 adet parçalanmış, 5 adet sağlam roketatar
mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele geçirildiği soruşturma
dosyasında ifade edilirken, Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen Ajanda da aynı olaya
ilişkin olarak: "03 Ağustos Salı sayfasında". "Zeydan ERÇELİK Gaziantep Cezaevinde
eroinden taşıyıcı olarak tutuklu olan Tacettin YAVUZ bilgisi ile; Şemdinli İlçesi Alan Deresi
Mevkiinde (70-25) koordinatlarında 200 m kayalıkta, 11 Kaleşnikof p. tüf.,1 Roketatar, 5
roketatar mermisi , 2 RPG-7. 3 El bombası, 4 Fünye (El bombası için), *1 Mayın, 2 T. Ö.
elbisesi" notunun yer aldığı görülmektedir.

27.10.2005 tarihinde, muhtemelen yukarda belirtilen operasyonel faaliyette
bulunmak üzere Şemdinli ilçesinde görevlendirilen ve bu çalışmasından dolayı Hakkari
İl Jandarma Komutanı Erhan KUBAT tarafından 22.11.2005 tarihinde takdirname ile
ödüllendirilen Özcan İLDENİZ'in ajanda notunda yer alan (2 RPG-7 )bügisi, olaya
ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi yazısı ve soruşturma dosyasında yer
almamaktadır. Anılan roketin, 27.10.2005 günü yapılan bu operasyondan bir gün sonra
yani, 28/10/2005 günü saat 01:45 sıralarmda,Yüksekova İlçesi Cengiz Topel Caddesi
üzerinde bulunan ZAĞROS İŞ MERKEZİ adlı iş merkezinin 5. katına roketli saldırıda
kullanılan Emniyetin bazı kayıtlarına göre RPG-7, JGK Van Bölge Kriminal
Laboratuarı Ekspertiz raporunda ise, RPG serisi roketatar silahı ile atılan, orijinali eski
S.S.C.B. ve eski Varşova Paktı ülkelerince fabrikasyon olarak askeri maksatla üretilen
menşei tespit edilemeyen, PG serisi ATP (antitank) roket mühimmatlarında kullanılan
silahtan atılmış olan roket ile İlişkili olabileceği, Veysel ATEŞ'in Mülkiye
Müfettişlerince alınan 27.11.2005 günlü ifadesinde; "Bekaa vadisinde 1990 yılım 1991
yılına bağlayan kış aylarında örgütsel eğitim aldım. Bu sürede roket atar kullanımını
öğrendim." şeklinde roket atar kullanımını öğrendiğini içeren beyanı da, RPG-7 silahının
bu olayda kullanılabileceğine ilişkin bir şüphe duyulmasına neden olmuştur.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 31.10.2005 tarihinde yani olaydan üç gün sonra,
istihbarat personeli olan (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova İlçesinde
görevlendirildiği incelenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 644 —

Belirtilen bilgiler yan yana getirildiğinde, incelenen olayla, aktardan diğer
hususların ilişkisinin bir tesadüf olması da gözden uzak tutulmamalıdır. Zira, Hakkari
İl Jandarma Komutanlığınca Özcan tldeniz'in ne olaya yalan bir tarihte, ne olay
tarihinde, Yüksekova İlçesinde görevlendirilmediği, 31.10.2005 tarihinde yani olaydan
uç gün sonra, istihbarat personeli olan (2) Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova
İlçesinde görevlendirildiği incelenmiştir. Olayda kullanılan roketatar silahın kesin
olarak RPG-7 olduğuna ilişkin bir kayıtta söz konusu değildir. Kaldı ki, yukarda
belirtilen görevlileri bu eylemle ilintili kılabilecek maddi bir delil, tanık beyanı gibi bir
bulgu ve belgeye ulaşılamamıştır.

Ancak, Komisyonumuz, yetkili makamların bu noktaya dikkatini çekmek, bu
şüphenin izalesini sağlamak amacıyla belirtilen hususları dile getirmeyi görev
addetmiştir.

3-20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası Önünde patlama:
20.10.2005 günü saat 04.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi Nedim

Zeydan Caddesi üzerinde bulunan Ferzinde YILMAZ isimli şahsa ait Huzur Lokantası
isimli işyeri önünde patlama sonucunda çevrede bulunan bina, işyeri ve araçlarda maddi hasar
meydana gelmiş herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

Ferzinde YILMAZ'ın, PKK terör örgütüne yardım yataklık yapmak ve örgütsel
faaliyetlerde bulunmak, bir cenaze demi sırasında bölücü örgüt adına slogan atmak suçundan
göz altına alındığı, örgüte 500 dolar yardım yaptığı, bir kardeşinin PKK terör örgütü üyesi
olduğuna ilişkin ilgili birimlerde kaydı, DEHAP Yüksekova İlçesi teşkilatında görev yaptığı,
daha önceki dönemde aynı partiden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği
yaptığı bilgisi bulunmaktadır.

Ferzinde YILMAZ'm daha önce örgüte 500 dolar yardım yaptığı iddiası bir ifade de
ileri sürülmektedir. Bu yardımı baskı ile mi, gönüllü mü yaptığına dair bir ip ucu yoktur.
İncelenen bombalama eyleminin örgüt tararından, Ferzinde YILMAZ'dan sözde vergi
istendiği, bu şahsın da vermediği, bu nedenle hem kendisine hem de diğer esnafa gözdağı
vermek amacıyla işlendiğine ilişkin bir bilgi ve belge söz konusu değildir. Kardeşi örgüt
üyesi olan bahse konu şahsın örgütle arasında ihtilaf olduğuna yönelik bir bulgu da ortaya
konulamamıştır. Komisyonumuzca bilgisine başvurulan bazı kamu görevlilerince, nitelikleri
belirtildiği şekilde olan anılan şahsın işyeri önünde yapılan bombalama eylemi şüphe ile
karşılanmıştır.

PKK terör örgütünün bu tür eylemleri, hem kendi yandaşlarının, hem de güvenlik
kuvvetlerinin kafasını karıştırmak, halkı güvenlik kuvvetlerine karşı kışkırtmak ve
ayaklandırmak şeklinde, sivil itaatsizlik stratejisi kapsamında yapabileceği değerlendirmesi de
gözden uzak tutulmamalıdır.

Yüksekova Belediye Başkam M.Salih YILDIZ, Komisyonumuza, Huzur Et Lokantası
Sahibi Ferzinde YILMAZ ve onun işyeri önüne ablan bomba konusunda bilgi verirken;
Ferzinde YILMAZ'ı kasdederek, ".. .hatta bu konuda son zamanlarda kaygılandığını, takip
edildiklerini, iste cok garip araçların orada olduğunu...O gece, karsıdaki avantaj denilen verin
orası lojmandır, en azından 30-40 dairedir. Burası yüzde 90'i uzatmalıların oturduğu bir
verdir. L tipindedir cadde, her gece oradakilerin araçları orada park halindeyken, o gece hiçbir
tane araç olmuyor." biçimindeki beyanı ile, patlama öncesi askeri personelin olayın olacağım
daha önceden öğrendiklerini ve konutları önündeki park yerinden araçlarım olay öncesi
uzaklaştırdıklarını ima etmektedir. Komisyonumuzca alman beyanında Ferzinde YILMAZ da
aynı olguya dikkat çekmektedir.

16.09.2005 günü saat 01.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Günyazı-Tanyolu
Mezrası-Mezar Gediği mevkiinde icra edilen pusu faaliyeti esnasında, pusu bölgesine
yaklaşan teröristler ile çikan çatışmada kimliği tespit edilemeyen 1 terörist, 3 adet 82 mm.lik
havan mühimmatı, 1 adet Rus yapımı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
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Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/867 sor. sayılı dosyasında mevcut olan "Olay
yeri tespit tutanağı ve Malzeme tespit ve teslim tutanağında aynca; 50 gr Plastik Patlayıcı,
4 adet kaleşnikof şarjörü, 127 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, ucuna kablo bağlı 4
adet büyük pil, 1 adet ateşleme manyetonun da bazı kişisel eşyalarla birlikte ele geçirildiği
belirtilmektedir.

Başbakanlık Milli İstihbarat Müsteşarliğı'nın Komisyonumuza yazdığı 19.12.2005
gün ve 30350 saydı yazısında ise; anılan olay kapsamında "3 kg C4 plastik patlayıcı" ve el
bombası ile bomba düzeneklerinin de ele geçtiği belirtilmiştir.

Belirtilen olayla ilgili olarak MİT Raporunda "3 kg C-4 plastik patlayıcı" ele
geçtiği belirtildiği halde, Komisyonumuza Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen
yazıda bu bilgi yer almamaktadır.

Huzur Et Lokantasının önünde 20.10.2005 günü patlayan bombanın de plastik
patlayıcı olduğu Hakkari İl Emniyet Müdürü tarafından ifade edilmiştir. Huzur
Lokantası önünde meydana gelen patlayan bomba ile ilgili olarak, Van Jandarma Bölge
Kriminal Amirliğinin 30.12.005 gün ve HRK: 3760-3453-05/3757 saydı Expertiz
Raporunda söz konusu patlayıcının RDX ihtiva ettiği belirtilmiştir.

Huzur Lokantası önünde patlayan bombanın; "El yapımı basınç etkili anahtar sistemi
belli olmayan", "RDX ihtiva" eden nitelikte "plastik patlayıcı" bir bomba olduğu
belirtilmektedir. RDX ihtiva eden pek çok patlayıcının PKK terör örgütü tarafından bir çok
eylemde kullanıldığı da bilinmektedir. Yüksekova Üçe merkezinde gerek incelenen olay
öncesi, gerek sonrasında meydana gelen bazı bombalama eylemlerinde RDX patlayıcı
kullanılmıştır. PKK terör örgütünce işlenmesinde şüphe bulunmayan; Yüksekova İlçe
merkezinde 02.10.2005 günü saat 22:00 sıralarında İkiz Binalar olarak bilinen apartmanın
arka tarafında meydana gelen bir patlamaya ait bulgularda RDX artığına rastlanılması, yine
24.10.2005 günü saat:23.30 sıralarında Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında patlayan
bombanın anahtar sistemi tespit edilemeyen parça ve basınç etkili RDX ihtiva eden bomba
olması bu duruma uygun örneklerdir.

Komisyonumuzca, şüpheli olaylar kategorisinde mütalaa edilen incelenen eylemde,
16.09.2005 günü yapılan operasyonda ele geçen mühimmat ve malzeme arasında MİT
raporunda yer aldığı halde, Jandarma Genel Komutanlığı yazısında "3 kg C4 plastik patlayıcı"
bilgisinin belirtilmemesi nedeniyle bu patlayıcının kayıtlara alınmadan bazı olaylarda
kullanılabileceği kuşkusunu tevlit etmesi ile 20.10.2005 tarihinde anılan işyeri önünde
patlayan bombanın da plastik patlayıcı olması olgusu arasında doğrudan bir ilinti
kurulamamaktadır. Böyle bir olasılığın, yetkili organlarca göz önünde bulundurulması
yerinde olacaktır.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 20.10.2005 tarihinde yani olay günü istihbarat
personeli (1) Astsubay ile (2) Uzman Çavuş'un Yüksekova İlçesinde görevlendirildiği göze
çarpmaktadır. Anılan görevlilerin Yüksekova Ecesinde görevlendirilme nedenleri ve görevin
mahiyeti öğrenilememiştir. Bahse konu olay 20.10.2005 günü saat sabah 04.30 sularında
meydana gelmiştir. Anılan görevlilerin Yüksekova İlçesine muhtemelen aynı gün olay
saatinden sonra geldikleri düşünülmektedir. Zira, bahse konu olayın öğrenilmesinden sonra
olayla ilgili bazı değerlendirmeler yapmak üzere olay mahalline görevlendirilmeleri kuvvetle
muhtemeldir. Bizatihi bu görevlendirmelerden yola çıkılarak, anılan eylemle ilişki
kurulmasını gerektirecek bir nedensellik bağı tesis edilmesi hukuken mümkün değildir.
Belirtilen eylemin işlenişinde bir sorumlulukları olduğuna ilişkin emarede yoktur.

Aktardan bilgilerden, Yüksekova İlçesinde Ferzinde YILMAZ isimli şahsa ait
Huzur Et Lokantası önünde bomba patlatdması eyleminin, tüm veriler birlikte
değerlendirildiğinde, söz konusu eylemin hangi Idşi veya kişilerce, nasd bir
yapılanmayla, hangi amaçlarla işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye
ulaşümamıştır.
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5-Semdinli İlce merkezinde: 01.09.2Q0S tarihînde Dfinva Bans Gfinfi
kutlamalanndaki patlama;

Ayrıntıları ilgili bölümde belirtildiği üzere, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne göre,
01/09/2005 günü Şemdinli İlçesinde Derecik yolu üzerinde eski mezbahane yanında bulunan
boşluk alanda İlçe DEHAP Teşkilatınca "1 Eylül Dünya Barış Günü" kutlamaları için
kurulan çadırda yaklaşık (100) kişinin bulunduğu esnada, çadırlara yaklaşık 10 metre
mesafede olan odunların altından saat 10:20 sıralarında bir patlama meydana gelmiştir.

Söz konusu etkinlik sırasında patlatılan bomba düzeneği incelendiğinde; bombanın
dış kabı olarak pet şişe ve meyve suyu kaplarının kullanılması, içinde amonyum nitrat ve
TNT karışımı bulunması, bu karışımın inşaat çivileri konularak sıkıştırılması ve bir adet
maytap fitilinin irtibatlanduılarak infilak etmesi, bombanın el yapımı olduğunu, uzaktan
kumandalı veya zaman ayarlı olmadığını, fitilin o anda ateşlenerek bombanın patlabldığmı,
yani bomba parlatılırken patlatan kişi veya kişilerin etkinlik sırasında orada oldukları
sonucuna varılmaktadır.

Anılan bombanın, belirtilen etkinliklere katılımın az olması nedeniyle halkın ilgisini
oraya çekmek, katılımı arttırmak amacıyla patlatıldığı da ileri sürülmektedir. Anılan yerde
etkinlikler henüz başlamışken, katilinim az olduğunu söylemek için zaman erkenken,
kalabalığı arttırmak amacıyla eylemin işlendiği iddiası tutarlı görünmemektedir. Böyle bir
durumun gerçekleşmesi için söz konusu etkinliğe katılımın az olacağının daha önceden
öngörülmesi, bu öngörünün aynı gün doğrulanması, basit de olsa bu bomba düzeneğinin
önceden hazırlanarak, olay saatine yetiştirilmesi gibi olguların bir arada oluşması
gerekmektedir. Kaldı ki, Komisyonumuzca mahallinde konu ile ilgili olarak bilgisine
başvuranlar, bombalama öncesi etkinlik mahallinde yaklaşık 1500-2000 kişi kadar bir
kalabalığın bulunduğunu, bazı Belediye Başkanları ile Diyarbakır ve Van illerinden bazı
misafirlerinde da etkinliğe katıldığını dile getirmişlerdir. Şemdinli İlçesi DEHAP teşkilatının
düzenlediği, yasal izni alınmış, terör örgütüne müzahir bazı kişi veya grupların da
katılabileceği, Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli Belediye Başkanları'nın da davetli olduğu
böylesi bir etkinliğe katılımı arttırmanın yolu olarak bomba patlatma yönteminin seçilmesi
hayli şüphelidir. Öte yandan PKK terör örgütünün amacına ulaşmak için, her yol ve yöntemi
kullanacağı göz ardı edilemez. Terör örgütü böyle bir eylemi, kendisi yaptığı halde, anılan
etkinlikleri kutlayanlardan bazı kişi veya grupların örgüt sempatizanlarından oluşması
nedeniyle devletin yaptığım yayabilir, böyle bir söylemin benimsenmesi baskısını kitle
üzerinde kurabilir. Bu provokasyondan, sivil itaatsizlik politikası kapsamında halk ile devleti
karşı karşıya getirmek amacı güdülebilir. Örgütün bazı kesimlerini böylece ajite etme
stratejisi hedefine de ulaşabilir. Kaldı ki örgütün, tüm bu amacı gerçekleştirmek için,
incelenen olayda olduğu gibi, öldürücü etki yapmaktan uzak, korkutmaya matuf, milisler
tarafından kolaylıkla olay mahalline yerleştirilip patlanlabilen basit düzenekti bomba da
kullanılabilir.

Jandarma Astsubay Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen MAjanda"nın
24.08.2004 günlü notunda; "1 Eylül'de Dünya Banş Gününde Şemdinli'de Banş Çadırı
Kurulacak", 01.09.2005 günlü notta ise "Şemdinli ve Yüksekova'da kurulan Banş Çadırları
takip edilecektir." cümlelerinin yer aldığ) görülmektedir.

PKK terör örgütünce, Şemdinli Üçe Jandarma Komutanlığı önüne konulan bombanın
patlaması sonucunda 5 askerin şehit olduğu olaydan "Beş askerin kam yerde kalmayacak"
anlamına geldiği ileri sürülen bir bildiriden sonra, 01.09.2005 günü kutlanan Dünya Banş
gününde, incelenen patlamanın meydana geldiği dikkati çekmektedir. Şemdinli İlçe
merkezinde bu iki olay arasında başkaca bir bombalama eylemi olmadığı belirtilmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 01.09.2005 tarihine en yakın olarak Ali Kaya'nın
Yüksekova İlçesine 29.08.2005 tarihinde görevlendirildiği, Özcan İldeniz'in ise bu tarihe
yakın bir tarihte görevlendirdiğine ilişkin bir kaydın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hakkari İl
Jandarma Komutanlığı'nca 31.08.2005 tarihinde yani incelenen olaydan bir gün önce (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 647 —

Astsubay ile (1) Uzman Çavuşun Yüksekova ilcesine istihbarat personeli görevlendirildiği
incelenmiş, görevlendirilen personelin isimleri ve görevlerinin mahiyeti ise öğrenilememiştir.

Ancak, aktarılan bu bilgilerden, anılan eylemin, kapsamı yukarıda değinilen gerek
ajandadaki not nedeniyle gerekse yapılan görevlendirmeler sonucu gerçekleştirildiğini ileri
sürmek, hukuksal temelden yoksun olacaktır. Zira, bir suçun oluşmasında, eylem ile fail
arasında illiyet bağım aramak gerekir. Anılan görevli ve/veya görevlilerin söz konusu fiili
işlediklerine ilişkin tanık beyanı, maddi delil gibi tüm şüpheleri izale edebilecek somut bilgi
ve belge elde edilememiştir.Dolayısıyla sözkonusu eylemin zikredilen kamu görevlileri
marifetiyle ve/veya bir başka kamu görevlisiyle ilişkili kılınması suretiyle işlendiğini ortaya
atmak, bu safhada açıkça kişilerin yargı karan ile suçlu bulunana kadar masum olduğu
ilkesine halel getirebilecek, lekelenmelerini intaç edebilecektir. Böylesi bir duruma da hiç bir
hukuk devletinde izin verilemez. Aktardan tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, söz
konusu eylemin hangi kişi veya kişilerce, nasıl bir yapılanmayla, hangi amaçlarla
işlenmiş olabileceğine dair somut bilgi ve belgeye ulaşdmanuştır.

Komisyonumuzca, Hakkari İli merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçe merkezlerinde
özellikle 01.06.2005 tarihinden bu yana bombalı eylemlerde bir artışın olduğu görülmektedir.
Söz konusu eylemlerden yukarıda belirtilen (S) bombalama eyleminin hangi kişi veya kişiler
tararından hangi amaçla işlendiğine dair somut bilgi ve belgelere erişilememiştir.Anılan
eylemler bu haliyle şüpheli bulunmuştur.

O halde burada cevabı aranacak temel soru, öyleyse kim veya kimler, nasıl bir amaçla
bu eylemleri işlemiş olabilirler, olmalıdır;

Akla hemen anılan eylemlerin, terörle mücadelede kanun dışı yöntemleri benimseyen
Devletin içinde yerleşmiş bir takım odakların işi olacağı gelmektedir. Geçmişinde benzer
deneyimler yaşayan toplumsal hafızanın bu kabil tepkiler vermesi olağandır. Yıllar yılı
palazlanıp gelişen kamu görevlisi, siyasetçi, mafya tipi oluşumlar içeren suç örgütleri
sarmalı, zihinlerde halen tazeliğini korumaktadır. Kişisel menfaatlerini tatmin sadedinde
resmi zevat ile bazı eski terör suçlularının kamusal bir zeminde iç içeliği, kamu gücünü
kullanarak kanun dışı uygulamaları, devletin selameti için başlanan, şahsın hukuk dışı
yöntemlerle refaha ulaşması ile son bulan bir ürperilesi ilişkiler yumağı, kitlesel hukuk
travması yaratmıştır. Toplum, hukuksal özürlü haline getirilmiştir. Hemen her alanda görülen
bu kokuşma, hukuk devleti ilkelerinin tam bir yetkinlikle uygulanamayacağı, kanun
hakimiyetinin hakkıyla sağlanamayacağı, devletin varsa içinden bu kangreni söküp
atamayacağı algılamasına uygun vasat oluşturmuştur.

Hukuk devleti adına, Kurumlar içinde varsa hukuk dışı eylemlere karışmış kişi veya
grupların temizlenmesini samimiyetle isteyenler yanında çoğu kere bu durumu kendi
lehlerine, devlet cihazının örselenmesine payanda olarak kullanmak isteyen, kişi ve
kuruluşların varlığı da son derece rahatsız edici bulunmakta, hatta bu ahval, sağ duyulu
kitleyi, iki kesim arasında bir işbirliği olduğu duygusuna itmektedir.

Devletin Anayasa ile çizilmiş yetki ve görev ayrımına rağmen hukuk kurallarını
tanımayan ve istedikleri zaman istedikleri kuralları uygulayan kişiler ve kurumların
bulunduğu, Devletin içinde olduğu izlenimi edinilen birtakım odakların, devlet içerisinden
temizlenmesi ve hukuk kurallanmn hakim kılınması için Devletin otoriteyi ele almasının
zorunlu olduğu, bu yapılmadığı takdirde, hukuk devletine olan inancın sarsılacağı bir
gerçektir. Hukuk devletlerinde her türlü hukuk dışı oluşumun fark edildiği anda ortadan
kaldınlması gerekmektedir. Hukuk devletinin yetkili kuruluşlannın, hukuk dışı oluşumların
faaliyetlerinin devam etmesine göz yummalan durumunda, bundan hukuk devletinin zarar
göreceği açıktır. Hukuk devleti ve demokratik rejim açıklık gerektirir. Toplum vicdanında
rejime ve devlete güveni sağlamanın birinci temeli açıklık, ikinci temeli ise suçlulann cezasız
kalmayacağına olan inançtır.
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Kimi ülke mevzuatında, devletlere, ulusal güvenlikleri gerektirdiği hallerde örtülü
operasyon yapmalarına cevaz veren düzenlemeler bulunmaktadır. Bu ülkeler olağan hukuk
sistemi içinde baş edemediği suç örgütlerini örtülü operasyonlarla ortadan kaldırmaktadırlar.
Devletimize, özellikle kendi ülke sınırlan içinde kendi yurttaşına karşı örtülü faaliyette
bulunmasına izin veren yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bir başka deyişle Devlete;
ulusal güvenlik ve menfaati mucibince tehlike teşkil ettiğine inandığı, cari hukuk kuralları
içinde kalarak mücadele edemediği yurttaşlarının hayatına kanun dışı yöntemlerle müdahale
olanağı tanıyan hukuksal bir metin yoktur. Devletin ve milletin birlik ve bütünlüğüne,
rejimine, kurulu düzenine aykırı faaliyet gösterenleri etkisiz kılmanın biricik ve tek geçerli
yolu, meşru hukuk düzeninden geçmektedir. Anayasal yapı içinde görev ve yetkileri
belirlenen Devletin demokratik ve hukuk devleti olma niteliği, tüm eylem ve işlemlerinde
hukukun genel ve evrensel ilkelerine uygun davranmayı gerektirir. Suç ve suçluyu etkisiz
kılmada devletin ilgili organlarına, anayasada çizilen sınırlar dışında başkaca bir seçenek
bırakılmamaktadır. O halde nasıl oluyor da, devlet cihazı içinde zaman zaman hukuk dışına
düşmüş oluşumlar olduğu ileri sürülebilmektedir.? Devlet ve milletin çıkarlarım korumak
adına devletin meşru düzeni dışında devlet içinde bu nevi odaklardan bahsedilebilmektedir.?
Devletin varlığı ve dirliği için yaşamı tehlike arzeden bazı suçlu veya suç örgütü
mensuplarının hayatlarına hukuk dışı yöntemlerle son verilmesi nasıl mümkün
olabilmektedir.? Anayasal düzen içinde, hangi organın bilgisi ve izni dahilinde hangi güçler
tarafından böylesi eylemlerin işlenmesine karar verebilecek mekanizmalar bulunmayan bir
rejimde, varlığı ülkenin esenliği için önemli derecede mahzurlu görülen kişi veya grupların
gaynmeşru yöntemlerle izale edilmeleri, hatta izlenen yöntem ve amaçların pekala meşru ve
gerekli olduğunun ileri sürülmesi nasıl izah edilmelidir.?

Anayasamızın 2. maddesinde "Cumhuriyetin nitelikleri" arasında sayılan hukuk
devleti ilkesi, bütün uygar demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Bu kavram en
kısa tanımıyla, vatandaşların hukukî güvenlik içinde bulundukları, Devletin eylem ve
işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatır. Anayasa Mahkemesi de hukuk
devletini "İnsan haklarına saygılı ve bu haklan koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran, bunu
devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallanna ve
Anayasa'ya uygun, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet" şeklinde
tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesi daha sonraki bazı kararlannda da şu yaklaşımda
bulunuyor "Hukuk Devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı
gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aylan durum ve tutumlardan kaçman, hukuku
tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel
hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen
devlettir". Bir başka kararında da "Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı
hukukun evrensel kurallanna saygı gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir
ortamda hukuk devletinden söz edilemez" sonucuna varmıştır.

Hukuk dilinde "hukuk devleti" deyimi, devletin hukuk kurallanyla bağlı sayılmadığı
"Polis Devleti" kavramının karşıtı olarak kullanılmaktadır. Hukuk Devletinin çağdaş
demokratik uygarlığın en önemli aşamalarından biri olduğundan şüphe yoktur. Gerçekten,
vatandaşların devlete karşı güven beslemeleri ve kendi kişiliklerini korkusuzca
geliştirebilmeleri, ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti sistemi içinde
mümkündür.

"Hukuk devleti", "polis devleti" deyiminin karşıtı anlamında Sanılmaktadır. O
nedenle burada kısaca polis devleti anlayışını görmek gerekir. "Polis devleti", on yedinci ve
on sekizinci yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki mutlakıyetçi rejimleri açıklamak için
kullanılan ve ilk kez Almanya'da ortaya çıkmış bir kavramdır. Polis devleti, "kamunun refahı
ve selameti için, her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine
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alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyen ve fakat tüm bunları yaparken
idaresi hukuka bağlı olmayan" devlet demektir. Polis devleti anlayışında devlet hukuka bağlı
olmadığına göre, devletin eylem ve işlemlerinin yargı tarafindan denetlenmesi de söz konusu
değildi. "Polis devleti" ifadesindeki "polis" kelimesi sadece "kolluk" anlamında değil, daha
geniş bir anlamda, kamunun refah ve selametini sağlamaya yönelik tüm devlet faaliyetleri
anlamında kullanılıyordu. Devletin bu faaliyetleri yürütebilmek için sahip bulunduğu sınırsız
ve denetimsiz güç ise "polis kudreti" olarak adlandırılıyordu. Kısaca "polis" deyimi hiçbir
sınır ve denetim tanımayan kamu kudreti anlamına geliyordu. Bugün de idaresi hukuka bağlı
olmayan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlamayan devlet tipi için "polis devleti" tabiri
kullanılmaktadır.

Devletin bütün işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olması, hukuk devletinin başlıca
varlık şartlarından birini oluşturmaktadır. Hukuk kurallarına uymayı sağlayacak
mekanizmada, devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla
gelmektedir. Yürütmenin yargısal denetimi bütün demokratik ülkelerde yerleşmiş bir kuraldır.

Hukuk devleti denilince ilk olarak yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme
işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla gelmektedir. Bunu daha çok tarihî
sebeplerle açıklamak mümkündür. Hukuk devleti ilkesinin mücadelesinin yapıldığı geçen
yüzyıllarda yürütme organı genellikle kral ve onun bakanlarından oluştuğu için, bu
dönemlerde kişi haklarına karşı saldırıların ancak yürütme organından gelebileceği,
dolayısıyla vatandaşların hukukî güvenliğinin sağlanabilmesi için yürütme organım hukukla
bağlamanın gerekli ve yeterli olduğu düşünülmüştür. Kişi haklarının millî iradeden doğan
yasama organına karşı da korunmasının gerekebileceği, tarihî bakımdan daha sonraları ortaya
çıkan ve benimsenen bir düşüncedir. Nitekim yasama organının yargısal denetimi bazı
demokratik ülkelerde (Ör. İngiltere gibi) henüz kabul edilmemiştir. Halbuki idarenin
işlemlerinin yargısal denetimi hemen hemen bütün demokratik ülkelerde kabul edilmiştir

Gerek 1961 gerekse 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri
belirtilirken, adalet anlayışı içinde insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olduğu vurgulanmaktadır. Bu nitelikler arasında geçen "hukuk devleti"
ifadesini Anayasa Mahkemesi yukarıda da zikrettiğimiz gibi şöyle açıklamaktadır: "Hukuk
devleti demek, insan haklarına saygı gösteren ve bu haklan koruyucu, adil bir hukuk düzeni
kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk ve
Anayasa uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir devlet demektir"

Hukuk devleti ne demektir? "Hukuku olan Devlet" denilecek olursa; bu durumda tüm
Devletlerin hukuk devleti olması gerekir. Zira her devletin şöyle veya böyle bir hukuku
vardır. Şu halde, Hukuku olan devlet demek bu anlamda "Devlet" demekten başka bir anlam
taşımaz. Yani Hukuku olan devleti açıklamanın bir anlamı yoktur. Ne var ki yöneticiler
genelde Hukuk Devletini, Hukuku olan Devlet anlamında algılar ve uygularlar. Oysa bu
devlet olsa olsa "kanun devleti" olabilir.

"Hukuk devleti", Pozitif hukuka sahip devlet demek olsaydı, Hammurabi Kanunları da
bu meyanda hukuk devletinin kılıfı sayılabilecektir. Bu gerçek karşısında, "Hukuk Devleti
aslında bir Adalet Devleti olmaktadır. Ancak "adalet" "herkesin hakkettiğini vermek"
olmasına rağmen, bu kavram sanki sadece "herkese hakettiği cezayı vermek" şeklinde
anlaşılmış ve algılanmıştır. Oysa meselenin "insan haklan", 'İnsanlık onur ve değeri" gibi
beynelminel boyutu da vardır. Denilebilir ki, doğru bir şekilde "insan hakkı" esası gözönünde
bulundurulmadıkça "adalet" anlayışına, dolayısıyla "hukuk devleti" esasına ulaşmak mümkün
değildir. Şu halde, Hukuk Devleti kavramı, doğru bir insan haklan anlayışına dayanmadıkça
dış dünyada gerçeklik kazanamaz. Hangi toplumda insan haklan, gerçekte her birey için
sağlanabiliyorsa, Hukuk Devletine giden yolun yansından çoğu alınabilmiş demektir. Aynca
herkese emeğimin karşılığı da verebiliyorsa o toplum gerçek Hukuk Devletine kavuşmuş
demektir. Hukuk Devletinin göstergesi, Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi düzenleyici
işlemlerin sayıca çokluğu değildir. Örgütlü zulüm, bazen en ince hukuk tekniği aynntılanna
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kadar düzenlenmiş olabilir. Bu bir kanun devleti sayılabilir; fakat o da bir Hukuk Devleti
değildir.

Üzerine "çağdaşlık" damgası vurarak bir kurala "adalet" esasını getirmiş havası
vermek mümkün değildir. Bu şekilde güçlü çıkar gruplarının topluma hakim olmasının adalet
ve hukuk devleti ile hiçbir ilgisi yoktur.

Belirtelim ki, "demokrasi" tek başına "Hukuk DevletT'ne olan ihtiyacı karşılamaya
yeterli değildir. 1789 Fransız Devriminin, eski Yunan'dan alarak tekrar hukuk pazarına
sürdüğü Demokrasi, Hukuk Devleti'ne ulaşmak için ileri sürülen yöntemlerden biridir. Başka
güvencelerle beslenmeyen bir demokrasi "çoğunluğun diktatörlüğüne" yol açabilir. Zulmü tek
kişi de yapsa, çoğunluk da yapsa, zulüm zulümdür. Nitekim bir çok ülkede 'Temsilî
Demokrasi" altında bu zulüm yapılabilmektedir. Halk demokrasiyi ciddiye almadıkça, bir
oyun olarak seyrine baktıkça ve her seçimde bir "figüran" olarak oyuna katılmaya razı
oldukça gerçek Hukuk Devletine kavuşmak mümkün olamayacaktır. Bu bir "avcılık" oyunu
olur. Unutmamalıdır ki, demokrasi Hukuk Devletine ulaşmada bir araçtır. Kuvvetler ayrılığı
da demokrasi gibi Hukuk Devleti için sadece bir araçtır. Gerçek güç, tek ve çoğu kez çıkar
gruplarının elinde ise çok defa görünürde bu kuvvetler ayrımından söz edilebilir. Perde
arkasında hakim olan güç oligarşi ise, kuvvetler ayrılığı pekâlâ bu güce hizmet eden bir araç
olabilir. Çoğulculuk, çok partili sistem ise bu durumda Hukuk Devletinden çok oligarşi
içindeki dengeyi ve uzlaşmayı sağlamak için kullanılır. Örgütlenme hürriyeti şöyle dursun,
düşünce açıklama hürriyeti bile tanınmaz. Resmi görüşe aykırı gelen düşünceleri zihinden
geçirmek bile yasaklanabilir. Demokrasi ile Hukuk Devleti özdeş değildir. Hukuk Devleti
amaç demokrasi ise araçtır. Bu araç bilinçli ve erdemli kişilerin eline veriliyorsa, gerçekten de
Hukuk Devletine varabilmenin en iyi aracı olabilir. Buna karşılık, toplumdaki bireylerin
çoğunluğunun "Adalet Devleti" amacı üzerinde hiçbir açık düşünceleri yoksa, "Adalet" terimi
altında onlara benimsetilen kavram, acımasızca cezalandırma ve kimseye göz açtırmama ise,
çağdaş teknolojiden yararlanan son moda propaganda araçları ile oylar etkilenebiliyor ve
güdümlenebiliyor ise, bu tür bir demokrasi asla hukuk devletini gerçekleştiremez.

"Kanun maddeleri" tek başına, hukuk devletini yansıtmaz. Bu maddeler değişmez
değer olan "adalet" ilkelerine dayanmadıkça bir anlam ifade etmezler. Oysa günümüz
anlayışına göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge külliyatı değişinceye kadar tartışmasız,
mutlak değerlerdir. Ne var ki, kanun koyucu bu hükümleri bir kez değiştirdi mi, değişen ister
en üst düzeyde yer alan Anayasa olsun isterse en alt düzeydeki bir yönerge olsun, değişen
yapraklar külliyattan çıkarılır ve çöp sepetine atılır. Yeni kurallan uygulayan hâkim ve idareci
bu kuralm adalete uygun olup olmadığını tartışamaz. Ceza kuralını tatbik eden hâkime takdir
hakkı verilmezse ağırlaücı ve hafifletici sebeplerle yetinir. Böyle bir yetkisi yoksa zahmete
gerek kalmadan hukuku uygular geçer.

Hukuk devleti "bilinçli olarak, hukukun gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak
kurulmuş ve örgütlenmiş olan devlet" olarak tanımlayanlar vardır. Bu sadece şekli bir tanım
olabilir. Zira, devlet gücü hukuka ve kanuna bağlanmış ise devletin tasarrufları bağımsız
mahkemelerce gözden geçirilebiliyorsa, kanun yollarına gitme imkânı varsa, bütün bunlar
şeklî bakımdan hukuk devletinin varlığını gösterir. Oysa, hukuk devleti gerçekte maddî
açıdan kamu gücünün "adalet" icra ve gerçekleştirme yükümü altında olduğu devlettir. Bir
başka biçimi ile hukuk devleti "Kamu gücünün pozitif hukuk kurallan ile bağlı olduğu
devlet" şeklinde tanımlanmaktadır. Oysa, devlet gücünü fiilen elinde tutan ve kullanan baskı
grubunun iradesi "değişmez ahlâkî değerler" temeline dayanmıyorsa, o kamu gücünün hukuk
kurallan ile gerçekten bağlı olduğu söylenemez. Pozitif hukukun kayıtladığı irade yine pozitif
hukuku koyan ve açıklayan irade ise, buradaki bağımlılık bir görünüşten ibarettir. Şu halde,
kayıtlayan pozitif hukukun temel ilkeleri, gerçek ve değişmez ahlâkî değer ilkeleri olmalıdır
ki, gerçekten hukuka bağlılıktan söz edilebilsin.

Şekli anlamda hukuk devletinin özelliklerinin bulunması, o devleti hukuk devleti
kumaya yetmez. Şu halde bir devlete, hukuk devleti niteliği tanıyabilmemiz için bunu bir
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değerler dizisine göre ölçmemiz gerekecektir. Anayasanın ve hukuk üstü normların önemi
burada kendisini göstermektedir.

Hukuk devletinde suç ve suçlu ile mücadele, kural ve kaidelere bağlı olarak yürütülür.
Devlet, suç örgütlerine nazaran eylemleri daha sıkı kayıtlara tabi, hareket serbestisi daha dar
alanda faaliyet gösterir. Devletten, demokratik olmak, insan haklarına saygı göstermek, hukuk
devletinin gereklerine uygun davranmak gibi sınırlan tebellür etmiş bir manzume içinde,
hiçbir kural ve kaide tanımayan suç organizasyonlarını meşruiyet içinde kalarak etkisiz
kılması beklenir. Hukuk Devleti olmak, az yetkiyle, çok iş yapmayı gerektirir. Hukuk
devletinde tüm hukuk dışıhklardan, kanunlarla tayin edilen usul ve esaslar içinde hesap
sorulur. Hukuk devleti, ilkeleri gereği, başına bela olarak gördüğü gaileyi bertaraf etmek için,
bir çok kere pek çok kurum, kuruluşun devasa zaman, emek, personel kaynaklarını tahsis
eder. Bazen bu çabalardan, tahsis ettiği insan, para ve teknolojik gücüne oranla arzuladığı
sonucu da alamaz. Mücadele ettiği gaynmeşru gücün etkinliğini kısa zamanda kıramaz.
Devletin bu faaliyeti toplum üzerine ciddi maddi ve manevi yük bindirir. Böylece toplumda,
Devletin kendisine tanınan yasal zeminde kaldıkça suç örgütleri ile baş edemeyeceği zehabı
hakim olur. Toplumun bu kuşkusunu, suç şebekelerinin ortaya çıkarılması, tesirsiz bırakılması
görevini üstlenenlerce muhtelif gayelerle korunması, kollanması, bunlardan menfaat temin
edilmesi olgusu besler. Toplum, hukukun üstünlüğü ile devletin bekası arasında tercihe
zorlanır. Devletin bekasının, hukuk devletine özgü kurum ve kurallarca temin edilemeyeceği
fikri hakim olur. İşte bu haleti ruhiye içinde bulunan topluluğa, Devletin artık bilinen yapısı
içinde, kendisine giydirilen hukuk devleti elbisesinin dar geldiği, asıl çözümün yasa dışı
yöntemlerinde kullanılabileceği bir suç politikası tayin edilmesi gerektiği inancı hakim olur.
Özellikle devletin ve ulusun birliğine ve tümlüğüne yönelik faaliyetler, bu inancı daha da
pekiştirir. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşan, devlet aygıtı içindeki bazı kesimlerde bu
inançla topluluğun hislerine uygun düşen eylemlere girişir. Böylece hukuk dışında döllenen
ve gelişen bu zihni tümör, hukuk devleti içinde kendine yer açmaya, hatta onu kuşatmaya,
gittikçe meşruiyet sağlamaya, devletin eylemlerinde hukuka uygun davranması ilkesini
sarmaya, demokrasi, açıklık, şeffaflık gibi modem yönetim umdelerini boğmaya kadar işi ileri
götürebilir. Soğuk savaş döneminde ulusal korkuya dönüştürülen kimi uluslararası
ideolojileri, sonra da veçhe değiştirerek muzu- addedilen kimi yerli düşünce ve hareketleri de
içine alan oluşumları tehdit olarak algılayan devletin gerçek misyonunu kendilerinin
üstlendiklerini düşünen resmi-sivil bir kesim, gerektiğinde benimsedikleri misyondan,
izlenmesi zorunlu rotadan saptırıldığını düşündükleri devleti, devletin diğer anayasal
kuruluşlarına rağmen son tahlilde savunacak ortak bir paydada buluşurlar. Devlete, anayasal
karakteri ve bilinen düzeni dışında kamusal bir derinlik bahşederler. Devletin derinliklerine
kök salan hücrelerde yaşarlar. Gün ışığına, kendilerince ülkenin ve devletin esenliği zora
girince çıkarlar. Devletin demir yumruğunu amansızca devlet düşmanlarına vururlar. Son
derece hızlı ve kati sonuç alırlar. Toplumu bu beladan kurtarırlar. Tekrar geldikleri yere geri
dönerler. Şartların yeniden müdahale etmelerini gerektirmesine kadar sabırla beklerler. Hukuk
devleti, hukukun üstünlüğü gibi tüm insanlığm büyük acılar ve yıkımlar sonucunda ulaştığı bu
harikulade içtimai değerler ortamında sorunlara yeterli ve etkin çözüm üretemediğini
savlarlar, bu değerlerin zevalinde kendi yaşam kaynaklarını bulurlar.

İncelenen olaylar içinde şüpheli olarak vasıflandırdığımız beş olayı, Devletimizin
meşru düzeni içinde yer alan bir örgütlü Kurum ve Kurulusun işlediği veya işlettiğine dair
Komisyonumuzun bir tespiti olmamıştır. Devlet içinde illegaliteyi benimsemiş, terörle
mücadelede hukuk dışı usul ve metotlan kendine rehber edinmiş, bu mücadeleyi Ülkemizin
Avrupa Birliği hedefinden sapmasmda zemin olarak kullanmak, bölgede suni gerginlik
yaratmak, olayları tırmandırmak, böylece olağanüstü şartlan hazırlayarak bölgede olağandışı
yönetimi empoze etmek isteyen bir odağın varlığına da rastlanmamıştır.

Ancak, bölgede ilgili bölümlerde değinildiği üzere, olaylann tüm çıplaklığıyla
görülmesi mümkün olamamıştır. Komisyonumuz, belirtilen eylemler aydınlatıldığında, bu
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eylemlerin tümünün altından PKK terör örgütünün çıkması halinde şaşkınlığa düşmeyecektir.
Zira, örgütün içinde veya örgüt disiplini dışında baza örgüt üyelerinin kişisel menfaat
sağladıkları, yöre insanını şahsi birikimi için haraca bağladıkları bilinmektedir.
Komisyonumuza ulaştırılan belgelere göre, PKK terör örgütü adına bölgede yoğun bir sözde
vergilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Esnaf ve işadamlarına ERNK makbuzları ile bazen
yüklü miktarda sözde vergi salınmaktadır. Bölge de faaliyet gösteren sözde gümrükçü olarak
bilinen Sabri (K) isimli terör örgütü üyesinin babasına bir hayli miktarda para verdiği, yine
aynı bölgede sözde üst düzey görev yapan bazı terör örgütü mensuplarının bir başka ülkeye
şahsi hesaplarına para temin etmeleri nedeniyle kaçtıkları bilgisi, belirtilen olguyu teyit
etmektedir. Gerek örgüt disiplini içinde gerekse şahsi birikimi için belirlenen sözde vergilerin
ödenmemesi terör örgütü veya örgüt üyesinin hışmım çekmekte, genellikle korkutma ve
tehdid amaçlı bombalama eylemleri gerçekleştirilmekte, örgüt bu tarz eylemi çoğu kez
üstlenmemektedir. Bu nedenle, şüpheli olarak vasıflandırılan kimi bombalama eylemlerinin,
aktarılan saik ile PKK terör örgütünce işlenme olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Tüm faili meçhul olaylarda olduğu gibi Komisyonumuzca incelenen ve faili meçhul
kalan olaylar da Devletin üzerinde bir ur olarak kalmaktadır. Faili meçhul olaylar "güvenlik
açığına" neden olmakta, her oluşan faili meçhul olay, Devlete, adalete, hukuka beslenen
itibarı zedelemektedir. Suç katalogu içinde bu olaylar hakim yapı arzetmektedir.Ülkenin suç
profili bu me'şum olguyla uluslararası arenada anılmaktadır. Bu suçlardan etkilenenler maddi
manevi büyük acı ve yıkımlarla boğuşmaktadır. Devletimiz, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde bu cümleden açılan davalarla uğraşmakta, ciddi tazminat ödemelerine
muhatap olmaktadır. Aydınlatılmayan bir çok faili meçhul olayın, Devletin üstüne
yamanmasına ortam hazırlanmaktadır.

Bölgede meydana gelen bazı patlama ve ölüm olaylarının failleri konusunda halk
terör örgütünün yayın organlarının beyanlarına olması gerekenden daha fazla itibar
edebilmektedir. Terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği kesin olan olaylarda bile suçtan
zarar gören kişiler, terör örgütünün yayın organı tarafından olayın üstlenildiği açıklanıncaya
kadar tereddütte kalmakta; bu açıklama yapılmadığında ise, olayın terör örgütü tarafından
yapıldığını kabullenmemektedir.Bu çok ciddi bir sorun olup, her türlü provakeye ve yanlış
yönlendirmeye yol açabilmektedir.

Hal böyle olunca, ülkemizde faili meçhul olayların aydınlatılması yönünde yeni bir
sinerji yaratılmalıdır. Devletin tüm kurumlan bu hizmetin ifasmda her türlü imkam kullanarak
tam bir azim ve kararlılıkla çalışmalıdır.Anılan konuda var olan kadro, bilgi, teknoloji
eksikliği acilen giderilmelidir. Olayın soruşturması, konusunda uzman, yeterli teknik
teçhizatla donatılan görevlilerce yapılmalı, özellikle Hakkari İlinde yoğunlaşan bombalama
eylemelerine ilişkin kollukça hazırlanan soruşturma dosyalarının önemli eksikliklerle malul
olduğu dikkate alınarak, hal çaresi bulunmalıdır.

Şu hususu tekrar vurgulamakta yarar vardır ki; Haziran 2005-Aralık 2005 tarihleri
arasında Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde meydana gelen bombalama
olaylarından 09.11.2005 günü Şemdinli ilçesinde Umut Kitapevinde gerçekleşen bombalama
eylemi hariç toplam (17) bombalama eyleminden (5) bombalama eylemi, Komisyonumuzca
şüpheli bulunmuş, bir yere oturtulamamıştır. Bombalama eylemlerinin (12)'sinin PKK terör
örgütünce işlendiğine ilişkin kanaat edinilmiştir. Bombalama olaylarının artış nedenini
incelerken, şüpheli olarak nitelenen eylemleri de göz önüne alarak değerlendirmekte
zorunluluk bulunmaktadır.

Komisyonumuzun anılan suçların faillerini yakalamak ve adalete teslim etmek görev
ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyonumuz bölgede bazı şüpheli bombalama
eylemlerine vurgu yapmaktadır. Devletten beklenen, bölgede son aylarda meydana gelen ve
şüphe uyandıran tüm bombalama eylemlerini en kısa zamanda açığa çıkarmaktır. Devletin
ilgili Kurumlarının dikkati bu yöne çekilmekte, bu kurumlarca gösterilen çabaların
yoğunlaştınlmasını istemektedir. Aydınlatılmayan eylemleri, devletin işlediği kanısının
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yayılması tehlikesi vardır. Devlet içinde veya dışında devlet adına, özellikle terörle mücadele
konusunda yasa dışı işler yapılmasına göz yuman birim veya görevlilerin varlığı algısı, bir dip
dalga etkisi yapmaktadır. Devlet bu dalganın önünü alacak inandırıcı ve etkin bir tutum
benimsemek zorundadır. Bu meyanda yapacağı çalışmalarda İdarenin ve Yargının işlevinin
her türlü teredütten azade olarak tecellisi için tüm kişi ve kurumlar eksiksiz bilgi ve belge
desteği ile katkı yapmalıdır. Bu olaylar vesilesiyle ortaya çıkan durumu ülkemiz, hukuk
devleti ve gümşığında yönetim adına bir kazanıma dönüştürmelidir.

Her olayın ayn ayn ele alındığı bölümlerde ortaya konulduğu ve sonuç kısmında
belirtildiği gibi;

1- Hakkari İl merkezinde meydana gelen olayların tümünün,
2- Yüksekova İlçe merkezinde vuku bulan bombalama eylemlerinden; 29.07.2005

tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önü çöp tenekesinde patlama, 02.10.2005 tarihinde
Stadyum yanı ikiz binalar apartmanı yanında patlama, 31.08.2005 tarihinde Akarsu İş
Merkezinde patlama, 24.10.2005 tarihinde Askerlik Şubesi nöbet kulübesi altında
patlama eylemlerinin,

3-Şemdinli İlçe merkezinde ise; 05.08.2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı
misafirhanesi önünde patlama, 07.10.2005 tarihinde Bayraklı Döviz A.Ş'ye ait araçta
patlama, 29.10.2005 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binası makam odası hizasında
patlama, 01.11.2005 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı gazinosu önünde patlama
olaylarının,

PKK Terör örgütü tarafından işlendiğine ilişkin Komisyonumuzca yeterli bilgi ve
bulgulara ulaşılmıştır.

1-Yüksekova İlçe merkezinde; 02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs Firmasına
ait araçta patlama, 15.09.2005 tarihinde Zağroş İş Merkezinin 3. katında patlama,
20.10.2005 tarihinde Huzur Et Lokantası önünde patlama, 28.10.2005 tarihinde Zağros
İş Merkezinin 5. katma roketli saldırı,

2-Şemdinli İlçe merkezinde; 01.09.2005 tarihinde Dünya Banş Günü
kutlamalarmdaki patlama olaylarının ise,

Bu eylemlerin hangi kişi veya kişiler tarafından hangi amaçla işlendiğine dair
somut bilgi ve belgelere de erişilemediği, bu nedenle bu konuda bir yorumda bulunmanın,
fikir yürütmenin hukuksal temelden yoksun olacağı, spekülasyondan öteye geçmeyeceği
kanaatine varılmıştır.

B) Komisyonumuz, Şemdinli ilçesinde 09.11.2005 tarihinde Umut Kitapevinde
meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak;

Müsnet olay Raporun 6. bölümünde etraflıca irdelenmiş, bu çerçevede,Van
Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/750 Sor, 2006/32 Esas, 2006/3 id. Nolu iddianamesi,
İçişleri Bakanhğı Müfettişlerince, İnsan Haklan Derneğince, T.BJVf .M İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunca konu ilgili hazırlanan Raporların ilgili bölümleri ile
Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Metin KORKMAZ, Seferi YILMAZ, Zeydan
ÖZEL, Sedat TÖRE,AH KAYA, Özcan İLDENİZ, Veysel ATEŞ ve diğer şahısların
beyanlarına raporumuzda yer verilmiştir.

Yine Komisyonumuz 30.03.2006 tarihinde Şemdinli ilçesinde olayın meydana
geldiği Özipek Pasajını ve Umut Kitabevini incelemiş ve gözlemlerde bulunmuştur.

Bütün bu bilgi ve belgeler, yerinde yapılan gözlemler alt alta konulduğunda
komisyonumuzda bir kanaat oluşmuşsada, şüpheliler hakkında Van Cumhuriyet
Başsavcılığınca hazırlanan İddianamenin Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul
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edildiği ve yargılamanın devam ettiği dikkate alınarak yargıya müdahale anlamına
gelebileceğinden belirtilen konuda ayrıca bir görüş beyan edilmemiş, değerlendirme
yapılmamıştır

C)Tanju ÇAVUŞ'la ilgili olarak; Hakkari Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan
iddianame üzerine Hakkari Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığından dolayı
belirtilen konuda ayrıca bir görüş beyan edilmemiş, değerlendirme yapılmamıştır.

2-a) 2005 yılı Haziran ayından itibaren, Hakkari Ü Merkez jandarma sorumluluk
bölgesinde; toplam (12) olay meydana geldiği, bunlardan (4)'ünde sadece mayın bulunduğu,
(l)'in de çıkan çatışmada bir terör örgütü mensubunun ölü geçirildiği ve aynı olayda bir de
mayın imha edildiği, (7) olayın içeriğinin mühimmat bulunması şeklinde olduğu, bu olaylarda
toplam (30) el bombasının ele geçtiği,

Yüksekova İlçesi jandarma sorumluluk bölgesinde: toplam (U) olay gerçekleştiği, bu
olaylardan (3)'ünûn mayın patlaması olduğu ve bu patlamaların birinde (1) vatandaşın
yaralandığı, (2) olayda mayın bulunduğu ve imha edildiği, (1) olayın el bombası atılması
biçiminde gerçekleştiği, (S)'inin mühimmat bulunması şeklinde olduğu ve tüm olaylarda
toplam (27) adet el bombası ele geçirildiği,

Şemdinli İlçesi jandarma sorumluluk bölgesinde: toplam (11) olay gerçekleştiği, bu
olayların (7)*sinin mayın patlaması, (l)'inin çatışma şeklinde olduğu ve bu olaylarda (S)
personelin şehit olduğu, (26) personelin yaralandığı, (1) terör örgütü mensubunun da (1) el
bombası ile ölü ele geçtiği, (2) olayda sadece mayın bulunup imha edildiği, (1) olayda sadece
mühimmat bulunduğu, bu mühimmat arasında (3) tanesinin el bombası olduğu, incelenmiştir.

b)Jandarma bölgesinde gerek arazi arama-tarama faaliyeti sırasında sığınakta v.b
bulunan, gerek örgüt mensuplarından ele geçirilen silah ve mühimmatların PKK terör örgütüne
ait olduğu değerlendirmektedir.

c)Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen söz konusu olayların ağırlıklı olarak
arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında mühimmat bulunması şeklinde gerçekleştiği
incelenmiştir. Bulunan mühimmatların imhasına ilişkin uygulama konusunda, bu konudaki
mevzuat hükümleri dikkate alındığında yapılan bazı hatalı işlemlere değinmekte yarar
bulunmaktadır;

Örneğin; Şemdinli kırsalında 27.10.2005 günü 11 kaleşnikof tüf, 3 el bombası, 4
fünye, 1 roketatar, 1 parçalanmış, S sağlam roketatar mühimmatı, 211 sevk fişeği, 2 takım
terörist elbisesinin ele geçtiği belirtilmesine karşın, Komisyonumuza gönderilen bilgi ve
belgelerde, bu suç eşyalarından özellikle el bombalarının seri no'lan gövde ve maşalanndaki
harf ve rakam gruplarının açıkça belirtilmediği imha edilenlerin de hangi usulle imha
edildiğine dair bir belge ve tutanağa rastlanmamıştır.

01.06.2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren "Suç
Eşyası YönetmeliğTnin "Suç Eşyasına El Konulması" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrası "El
koyma tutanağına el konulan eşyanın cinsi, miktarı, üzerindeki işaret yazı ve numaralan, stûr
marka model ve ölçü gibi benzerlerinden ayırt etmeye elverişli bütün nitelikleri, takdir
ettirilen değeri, hangi suçtan dolayı kimden, nereden ve ne suretle alınmış olduğu...
soruşturma evrakına eklenir" hükmünü içermektedir.

Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin
Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA) Görevlerinde Kullanılmasına İlişkin Planlama
Direktifi" "EMASYA DİREKTİFPnin "İç Güvenlik Harekatında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar" başlıklı bölümünde;

"h.Operasyonlar da dahil olmak üzere terörle mücadele sırasında her türlü olaya ilişkin
tutulacak resmi belge ve dokümanların zamanında, usulüne uygun olarak tam ve düzenli bir
şekilde tutulması gerekir.Bu belgelerin şüpheli ve soru işareti taşıyan bir husus bırakmayacak
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şekilde gerekli ayrıntıyı ve bütün oluşu içermesi, güvenli ve tutarlı olması şarttır."
denmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kuvvet Komutanlıklarının... Patlayıcı Madde/ Şüpheli
Cisimlerin Keşfi ve Zararsız Hale Getirilmesinde Görev Sorumluluklara ilişkin olarak; "MY
168-1 (A) Silahlı Kuvvetler Patlayıcı Madde/Şüpheli Cisimlerin Keşfi ve Zararsız Hale
Getirilmesi Yönergesi" hükümlerine göre de, imhası gerekenlerin ise Yönerge hükümlerine
göre tespiti yapıldıktan sonra imha edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, Adalet Bakanlığınca incelenen konuda olduğu gibi benzer tüm
olaylarda, kolluk tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delillerin eksiksiz
toplanması ve soruşturmanın sağlıklı yürümesini teminen tüm Cumhuriyet
Savcılıklarına tamim yazılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

d) Hakkari İl Emniyet Komisyonunca 2005 yılında alınan muhtelif kararlarda;
••26.09.2004 tarih ve 52*37 sayılı TCK'nın 220, 221 ve 314. maddelerinde düzenlenen; Suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, etkin pişmanlık, silahlı örgüt konu başlıkları kapsamında
operasyonda yakalanmış yahut kendiliğinden teslim olmuş örgüt üyelerinin örgüt bünyesindeki
faaliyetlerinin, hangi eylemelere karıştıklarının yargıya intikal etmesi önem arzetmektedir.Yeni
TCK'nın 221.maddesindeki "...hakkında cezaya hûkmolunmaz." düzenlemesi nedeniyle terör
örgütü mensuplarının suç işlenişine iştirak edip etmedikleri hususunda kapsamlı istihbarat
çalışması yapılmasına; yargılama şamasında delil olarak değerlendirilebilecek nitelikte
belgelendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi" konusuna vurgu yapılmaktadır.

11.10.2005 günü saat 10.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Altmsu- Sikekiş Deresi
bölgesinde; askeri araç konvoyunun intikali esnasında, teröristlerce tuzaklanan mayının
patlatılması sonucu yol üzerinde 45 cm. çapında, 10 cm derinliğinde bir çukur oluşmuş, olay
yerinde parçalanmış vaziyette bir Nokia 3310 marka cep telefonu ve parçalanmış metal
parçalan bulunmuştur.

Belirtilen olayın soruşturma dosyasında olayın failleri hakkında " Kimlikleri tespit
edilemeyen PKK(Kongra-Gel) terör örgütü mensupları" şeklinde bilgi bulunmaktadır.

Oysa, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli
Jandarma Astsubay Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen Ajanda'nın 11.10.2005 günlü notta,
anılan eylemi gerçekleştiren faillerin isimleri belirtilmektedir. Notta; "11.10.2005 günü saat
10.20 sıralarında Şemdinli- Van J. Tak. A. K.lığı konvoyuna Şemdinli İlçe çıkışın(60-30) da 8
araçlık konvoyda 3. araç (otobüs) geçmesine müteakip kömür çuvalı içerisine cep telefonu
düzenekli hazırlanan patlayıcının patlaması neticesinde her hangi bir can kaybı yaralanma ve
maddi hasar meydana gelmemiştir. Adnan KATA M Emin Oğlu 1982 doğumlu (DUVAR (K)
Bejna TC Kimlik No: 18503074008, Hakkari Şemdinli Ortaklar Köyü nüf. kayıtlı Cilt. 15
hane :1 Şemdinli İlçesi yayla mah. ikamet eder.Hakkari Şemdinli İlçe çıkışında askeri konvoy
cep telefonu düzenekli patlayıcı maddeyi Adnan KAYA gerçekleştirmiştir. WELAT (K)
sorumluluğun da eylem gerçekleştirilmiştir.DİJVAR (K)'un yanında eylem RIZGAR (K)
vardır." bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Özcan İldeniz'e ait olduğu düşünülen
Ajanda da; Jandarma bölgesinde incelenen bazı olayların faili olabilecek örgüt üyeleri
isimlerine yer verilmesine rağmen, soruşturma dosyalarında bu faillere değinilmemesi, kolluğun
suç ve suçluluğu ortaya çıkarmada kendilerinde var olan bazı bilgileri dahi gereğince
kullanmada, değerlendirmede belirtilen İl Komisyon Kararlan da göz önüne alındığında yeterli
özenin gösterilmediği ortaya çıkmakta, olay faili meçhul olarak kalmakta, bu haliyle dava
açılması olanağı bulunmamakta, örgüt üyelerinin anılan eylemlere ilişkin olarak isimlerinin
zikredilmemesi bunların olası bir pişmanlık yasasından istifadeyle ilgili mercilere başvurusu
halinde ilişik suçlarla irtibatının ortaya konulmasında zorlukla karşılaşılması muhtemel
görülmektedir.

Bu nedenle, anılan konuda gereğinin yapılması ve kolluğun bu konuda daha özenli
davranmasını temin için Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına durumun bir
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tamimle duyurulması sağlanmalıdır.
e) 27.10.2005 günü saat 16.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Alan Köyü-Alan Deresi

Bölgesinde yapılan operasyonda bir sığınak içerisinde 11 adet kaleşnikov P.Tf, 3 adet el
bombası, 4 adet fünye,l adet roketatar, 1 adet parçalanmış, 5 adet sağlam roketatar
mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 takım terörist elbisesi ele geçirildiği soruşturma
dosyasında ifade edilirken, Özcan İLDENİZ'e ait olduğu düşünülen Ajanda da aynı olaya
ilişkin olarak; "03 Ağustos Salı sayfasında", "Zeydan ERÇELİK Gaziantep Cezaevinde
eroinden taşıyıcı olarak tutuklu olan Tacettin YAVUZ bilgisi ile,Şemdinli İlçesi Alan Deresi
Mevkiinde (70-25) koordinatlarında 200 m kayalıkta, 11 Kaleşnikof p. tüf.,1 Roketatar, 5
roketatar mermisi , 2 RPG-7, 3 El bombası, 4 Fünye (El bombası için), 2 Mayın, 2 T. Ö.
elbisesi" notunun yer aldığı görülmektedir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 22.11.2005 günü kendisine takdirname
verilmesine neden olan 27.10.2005 tarihinde belirtilen operasyonda faaliyette bulunmak
üzere Şemdinli ilçesinde görevlendirilen Özcan İLDENİZ'in ajanda notundaki "2 RPG-
7" bilgisinin, olaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı ve Hakkari ti Jandarma
Komutanlığı resmi bilgisinde yer almaması dikkat çekici bulunmuş, konunun
soruşturulması için Yüksekova Cumhuriyet SavcılığYna durumun bildirilmesi gerektiği
değerlendirilmiştir.

M 6.09.2005 günü saat 01.00 sıralarında Hakkâri-Şemdinli-Günyazı-Tanyolu
Mezrası-Mezar Gediği mevkiinde icra edilen pusu faaliyeti esnasında, pusu bölgesine
yaklaşan teröristler ile çıkan çatışmada kimliği tespit edilemeyen 1 terörist, 3 adet 82 mm.lik
havan mühimmatı, 1 adet Rus yapımı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği, Van C.
Başsavcılığının 2005/867 sor. sayılı dosyasında mevcut olan Olay yeri tespit tutanağı ve
Malzeme tespit ve teslim tutanağında ise; aynca 50 gr Plastik Patlayıcı. 4 adet kaleşnikof
şarjörü, 127 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, ucuna kablo bağlı 4 adet büyük pil, 1
adet ateşleme manyetonun da bazı kişisel eşyalarla birlikte ele geçirildiği belirtilmektedir.

Başbakanlık Milli İstihbarat MfistesarbJh'nın Komisyonumuza vazdıSı 19.12.2005
gfin ve 30350 savdı yazılarında ise; aynı olaya ilişkin olarak, "3 kg C4 plastik patlayıcı" ve el
bombası ile bomba düzeneklerinin de ele geçtiği ifade edilmiştir.

MİT raporunda ele geçtiği belirtildiği halde, Komisyonumuza Jandarma Genel
KomutanhğVnca bildirilen yazıda yer almayan 3 kg C-4 plastik patlayıcı konusunda
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması için belirtilen durumun
bildirilmesi sağlanmalıdır.

g- Hakkari İli genelinde Jandarma bölgesinde meydana gelen terör olaylarında,
gerek önceki yıllar itibariyle gerekse 2005 yılında meydana gelen Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde meydana gelen olayları ile mukayese edildiğinde dikkat çekici bir
artış görülmemektedir. Jandarma bölgesinde 2005 yılında gerçekleşen eylemlerde daha
çok yola mayın döşeme, diğer tuzaklama olayları gibi PKK terör örgütünce çatışmadan
kaçman, riski az eylemlerin uygulamaya konulduğu ortaya çıkmaktadır.

3- PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, bölücü başı Abdullah Öcalan'ın
yakalanmasından sonra sözde tek taraflı ateşkes ilan ederek silahlı eylemlerine ara verdiği
dönemde kamplarda örgüt mensuplarına askeri ve siyasi eğitimlerine devam ettiği, 1999
yılında Halk Savunma Güçleri bünyesinde canlı bomba tarzı eylemler yapmak amacıyla fedai
birlikleri adı altında kurduğu birimi tasfiye ederek Özel Kuvvetler Birimi adı altında yeni bir
birim kurduğu, bu birime örgüt içerisinde kendini kanıtlamış örgüt mensuplarının alındığı,
Özel Kuvvetler Birimine alınan örgüt mensuplarına Kaleşnikof, Biksi, Roketatar ve El
Bombası ile Mayın Döşeme, C-3, C-4 ve A-4 türü gibi patlayıcıların kullanılması eğitimleri
verildiği,

Eğitim gören örgüt mensuplarının ikişerli üçerli gruplar halinde eylem
gerçekleştirmek üzere yurt içine sokuldukları, bu birimlerin örgütün kararlarına paralel olarak
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kendi inisiyatifinde güvenlik kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, devlet yanlısı olan
vatandaşlara ve vergilendirme adı altında para toplamak amacıyla sansasyonel tarzda bombalı
eylemler gerçekleştirdikleri,

Yine 2004 yılında terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri adı altında bir yapılanmaya
gittiği, bu birliklere örgütün gençlik kesiminden deşifre olmamış ve halk arasında normal
yaşam sürdüren şahıslar seçilerek alındıkları, bu şahıslara bomba eğitimi verildiği, Bu
birimde görev yapan şahısların eylemi müteakip tekrar normal yaşamlarına döndükleri ve
örgüt tarafından maddi destek verildiği,

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün mayınlama türü eylemlerinde başlangıçta gübre
kullanırken, mütakiben tüp, daha sonra da infilak etkisi daha yüksek olan C-4 ve A-4 türü
patlayıcılar kullanmaya başladığı, bunların kullanımına ilişkin eğitim notlan hazırlandığı ve
örgüt mensupları ile işbirlikçilerini patlayıcılarla ilgili eğitime tabi tutulduğu,

Son birkaç yıl içerisinde Avrupalı devletlerin PKK/KADEK/KONGRA-GEL örgütüne
yönelik ortaya koyduğu kısıtlamalar ve terör örgütleri listesine alınması, örgütün
mevcudiyetini ve Avrupa'daki meşruiyetini ortadan kaldırdığı gibi örgütün yaşama alanın
daraltıldığı,

PKK/KONGRA-GEL gibi terör örgütlerini bir arada tutan en önemli faktörün silahlı
eylemler olduğu, Eylem sayesinde örgüt içi disiplin, korku, itaat , sadakat, idealizm,
dayanışma, bağlılık, nefret ve adanmışhğm sağlandığı, bugüne kadar daima şiddet ve terör
uygulayarak politik ve askeri güç elde etmeyi amaçlayan örgütün yaşadığı hizipleşmeler ve
kopuşlar nedeni ile eski gücünü kaybettiği, askeri yönden başarısızlığa uğrayan ve liderinin
hapiste olmasından dolayı başsız kalmış ve denetleyemeyeceği kadar kitlesel ve geniş bir
alanda faaliyet gösteren örgütün bütünlüğünün tehdit altına girdiği örgütün hizipleşmeyi
ortadan kaldırmak amacı ile silaha başvurduğu,

Bütün bu gelişmelerin sonucunda PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 1 Haziran 2004
tarihinde yapmış olduğu açıklamada Abdullah Öcalan' in serbest kalması, operasyonların
durdurulması, koruculuğun kaldırılması, Kürt sorununun anayasada kabul edilmesini,
KONGRA-GEL' i muhatap olarak alınmasını istediği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu
girişimleri geciktirmesi nedeni ile de silahlı eylemlerin devam edeceğini belirttiği ve daha
sonra da silahlı eylemlerini arttırarak devam ettiği,

Hakkâri bölgesinin, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü açısından fiziki olduğu kadar,
psikolojik önemi de bulunan bir bölge olduğu, Şemdinli'deki İS Ağustos 1984 eylemi ile
terör örgütünün ilk olarak burada kendini duyurmasının örgüt açısından bölgenin sürekli elde
tutulması gereğini ortaya koyduğunu, bu nedenle örgütün, bölgeyi sürekli önemsediğini ve
bölgenin terör örgütü tarafından Iran-Irak devletlerine sınır obuası, hemen Irak Sının
ötesinde Terör Örgütüne ait 2 adet kampın bulunması, coğrafî ve stratejik konumu itibari ile
terörist hareketlere müsait olması nedeni ile mutlaka kazanılması gereken bir bölge olarak
nitelendirildiği, aynca geçmişte sözde kurtanlmış bölgeler yaratılması gayretleri içerisinde de
Hakkâri'nin yine pilot bölgelerden biri olduğu,

Terör örgütünün elinde bulundurduğu plastik patlayıcılan nasıl ve ne şekilde elde
ettiğine yönelik yapılan araştırmalarda ise; bu patlayıcılann Portekiz imalatı (A-4) olarak tabir
edilen patlayıcılar olduğu, patlayıcılar üzerinde bulunan kafile/stok numaralanndan imal
yerinin Portekiz Devletinin olmasının anlaşılması üzerine söz konusu Devletle yapılan
görüşmelerde patlayıcılann Portekiz-Spel isimli kuruluş tarafından 1981-1984 yıllan arasında
üretildiği, 1979 ve 1982 tarihli geçici anlaşmalar çerçevesinde söz konusu kuruluş tarafından
Irak Savunma Bakanlığı Tedarik ve Donatım Müdürlüğüne teslim edildiği,

ABD'nin müdahalesiyle birlikte Irak'ta ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle
yaşanan belirsizlik/karmaşa ortamının terör örgütünün bahse konu patlayıcı maddeleri
temin etmesini büyük ölçüde kolaylaştırdığı ve terör örgütünün şu anda elinde ne kadar
plastik patlayıcı maddenin olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan
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operasyonlarda yakalanan örgüt mensuplarının beyanlarına göre terör örgütünün elinde
önemli miktarda patlayıcı madde bulunduğu tahmin edildiği,

Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen son yıllarda sağlanan huzur ve güven
ortamını yıpratarak, şiddet eylemlerini tırmandırmaktan başka alternatiflerinin
kalmadığını gören terör örgütünün; ülkemizin AB ile başladığı müzakereler süresince
de, şiddet ve kitlesel eylemlerin organize edilmesine, kalabalık kitleleri meydanlara
yönlendirmek sureti ile kamuoyunda oluşacak tepki/yılgınlıktan elde edilecek
kazanmalarla, önümüzdeki dönemlerde de yaşanacak muhtemel siyasi gelişmelere
müdahil olma gayretinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kamuoyundan destek bulmak
gayretiyle yeni ideolojik yaklaşımlar, örgütlenme modelleri ve eylem taktikleri
geliştirmeye çalıştığı,

Bu doğrultuda;
- Terör örgütü ve müzahir oluşumlarının organizesinde düzenlenmesi planlanan

herv türlü örgütsel etkinlik ve sözde anma günlerinde gerek bölgesel gerekse ülke
genelinde propagandatif eylemler organize ederek kitlesini bir arada tutmaya yöneldiği,

- Kırsal alanda kayıp verme riskini asgari seviyeye indirmek amacıyla daha
ziyade yaya veya motorize birliklerin geçiş güzergahlarına tuzaklama yaparak eylem
içerisinde olan terör örgütü şehir merkezlerinde de kitlesel eylem veya mütecaviz
hareketlerle güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalıştığı,

- Halk üzerinde "terör yeniden başladı" endişesi yaratmak, amacıyla riski az ancak ses
getirici türden özellikle ülke ekonomisine ve turizm gelirlerine zarar verecek (orman yangını,
fabrika, depo, petrol boru hatları, elektrik nakil hatlarına demiryolları vb.) sansasyonel
eylemler yapma gayreti içerisinde oldukları,

- Silahlı ve bombalı eylemler, güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelinmeden az sayıda
örgüt mensubu ile risksiz, kaçışı kolay metotlarla gerçekleştirildiği,

-Geçmiş dönemlere oranla yurt içi kırsal alanda Güvenlik Güçleriyle karşı karşıya
gelmemek, üslenme ve barınma alanları ile mevcut sayılarını deşifre etmemek amacıyla daha
ziyade 3-5 kişilik gruplar halinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütü kırsal alan ile şehir merkezlerinde sürdürmeye çalıştığı şiddet ve
propagandif eylem ve faaliyetler ile ; teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın ilk etapta başka bir
cezaevine nakil ettirilmesini ve sonrasında serbest bırakılmasını, teröristbaşının muhatap
alınmasını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde güvenlik kuvvetlerimizce
sürdürülen operasyonların durdurulmasını, Koruculuk sisteminin kaldırılmasını, Yurt içi
kırsal alam ile Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplannda faaliyet gösteren silahlı militanlarının
yanı sıra cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü örgüt mensuplarına genel af çıkartılarak
siyasi alanda faaliyetlerinin önünün açılmasını sağlamayı amaçladıkları, ortaya çıkmaktadır.

Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli de 2005 yılı haziran ayından itibaren Emniyet
Bölgesinde 18, Jandarma Bölgesinde 34 olmak üzere toplam 52 terör olayı meydana
gelmiştir. En son 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli de Umut Kitapevinde meydana gelen
patlamadan sonra meydana gelen yasadışı toplumsal gösterilerde; Şemdinli de, Polis
Noktasının yakılması, Şemdinli Halk Eğitim Müdürlüp Binası Önündeki Türk Bayrağının
çalınması; Şemdinli Lisesindeki Atatürk Büstünün Kaidesinden Sökülmesi, Uzman Çavuşun
Aracının Yakılması; Uzman Çavuşların Meskenlerine Girilmesi;Tekel Binası yanında
Yakılmış Türk Bayrağının Bulunması; Tanm Müdürlüğü Önündeki Türk Bayrağının
Çalınması; Derman Eczanesinin Tahrip Edilmesi; Askeri Birliklere Erzak Getiren Aracın
Yakılması; Altınsu Köyünde Türk Bayrağının İndirilmesi olaylarının; Yüksekova da ise 15
Kasım 2005 günü 3 vatandaşın öldüğü yasadışı gösteri yürüyüşü, Yüksekova 2 Nolu Sağlık
Ocağına zarar verilmesi ve çalışanlann tehdit edilmesi; 17 Kasım 2005 gününde ölen üç
kişinin cenazelerinin demi merasiminin terör örgütünün gövde gösterisine dönüştürülmesi,
Muhtelif yerlere yasa dışı yazılar yazılması, pankart asılması; Yine Hakkari il merkezinde
Şemdinli ilçesinde 09 Kasım 2005 günü meydana gelen olayı bahane ederek basın açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 6 5 9 -

ile başlayan ancak yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne dönüşerek güvenlik güçlerine,
araçlarına, kamu binalarına, taşlı ve sopalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirildiği incelenmiştir.

Yukarıdaki olaylardaki ortak özelliklere bakıldığında;
Bölge halkım provoke eden bölücü örgüt milislerinin, yandaşlarının ve

sempatizanlarının yönlendirdiği bu hedeflerin tesadüfen seçilmediği; özellikle Türk Bayrağına
ve Atatürk'e saldırmak suretiyle, gerek ilçede ve gerekse ülke genelinde tansiyonu
yükseltmeyi, mümkünse bu kıvılcımla pek çok yerde toplumsal çatışma yaratmayı
hedefledikleri, devamında güvenlik birimlerini tahrik etmek suretiyle özellikle son dönemde
insan haklan ve kişisel özgürlüklerin geliştirilmeye çalışıldığı ve güvenlik güçlerimizin de bu
konularda gerekli hassasiyeti göstermek için çaba harcadığı bu güzel ortamı bozdurmak ve
Türk Devletini bazı uluslar arası platformlarda sıkıntıya sokmak eğiliminde oldukları,
güvenlik birimleri mensuplarının yöre halkıyla iç içe olması sonucunu da doğuran, lojman
dışında kalan personelin ailelerini korkutmak suretiyle bölgeden tamamen aynlmalannı veya
kendi lojmanları bölgesinde kalmalarını amaçladıkları ve nihayet güvenlik birimlerine lojistik
destek sağlayan özel kişi ve kuruluşları korkutmak suretiyle sözde kendi kurtarılmış
bölgelerini oluşturacaklarına inandıkları izlenimi edinilmektedir.

Genel olarak, Hakkari Üi ve İlçelerinde 2005 yılı son altı ayında Emniyet ve Jandarma
Bölgelerinde meydana gelen terör eylemlerinin (Bombalama, yasadışı toplantı ve gösteri
yürüyüşü, mayınlama v.b) niteliği, PKK terör örgütünün yukarıda sayılan değişim sürecine ve
yeni yapılanmasına uymaktadır. Hakkari ve bölgedeki diğer illerde özellikle Güvenlik
Kuvvetleri mensuplarınca PKK Terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda
öldürülen terörist cenazelerinin definlerinin Serhildan denilen sivil itaatsizlik eylemlerine
dönüştürülmesi ve PKK terör örgütünün bu eylemlerde çocukları ve kadınları öne sürmeleri,
Güvenlik güçleri mensupları ile Halkı karşı karşıya getirmeye çalışmaları tüm güvenlik
birimlerinin bu konularda daha hassas olması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Kolluğa terörle
mücadelede yetki veren mevzuatın iyice sindirilmesi, terör örgütlerinin yönlendirdiği yasadışı
toplantı ve gösterilerde ablan kanuna aykın slogan ve taşınan pankart ve dövizlere meydan
verilmemesi, bu konuda özellikle Türk Ceza Kanununda yer alan hükümlerin etkin olarak
işletilmesi temin olunmalıdır. Aynca tüm bu olaylar sırasında Danimarka'dan yayın yapan Roj
Televizyonunun yasadışı toplumsal olaylan yönlendirmedeki rolü göz ardı edilmemelidir. İlgili
birimlerce derhal terör örgütünün yeni yapılanması ve strateji değişikliği doğrultusunda geniş
katılımlı toplantılar düzenlenerek, Ülkemizin Avrupa Birliği ve Demokratik açılımlar
konusunda kat ettiği ilerlemelere de zarar vermeyecek, terörle mücadelede Güvenlik Güçlerine
yardımcı olacak yeni yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanmalı, aynca son gelişmeler
ışığında Roj T.V'nin kapatılması konusunda Danimarka hükümeti nezdinde etkin girişimlerde
bulunulmalıdır. Bütün bunlar yanında terörle mücadelede etkin sonuç alabilmek için terörün
dış desteğinin kesilmesi gerekir. Bu konudaki çabalar artırılarak sürdürülmelidir.

Aynca Terörün etkisiz hale getirilebilmesi sadece askeri ve polisiye tedbirlerle
çözülebilecek bir olay değildir. Bu konuda sivil çözümler üretilmek zorunluluğu vardır. Bütün
ilgili birimler arasında sürekli yenilenen ve geliştirilen stratejilerin oluşturulması ve
koordinasyonun tam olarak sağlanabilmesi temin olunmalıdır.

4- 2803 sayılı Kanun'un Ek 5. maddesinde yer alan önleyici dinleme, teknik takip v.b
dışında Jandarma'ya açıkça istihbarat toplama görev ve yetkisi verilmemiştir.

Jandarma bu yetkisini 2559 sayılı Kanun'un ek 7. maddesi ile Jandarma Teşkilatı
Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nden almaktadır.

Polise, siyasi polislik görevinden dolayı ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde
bulunma görev ve yetkisi yükleyen 2559 sayılı Kanun'un ek 7. maddesinden istifadeyle bu
nevi görevi bulunmayan Jandarma'nın da ülke genelinde istihbarat toplama görev ve yetkisi
sonucu çıkanlamaz. Jandarma'nın bu yetkisi, kendi faaliyet alanı ile sınırlıdır. Jandarma,
gerekli görüldüğünde suçlann önlenmesi amacıyla, mülki görevi gereği olarak istihbarat
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toplama faaliyetini, mülki amirin izni ve ilgili güvenlik kuvvetleri ile işbirliği ve
koordinasyon sağlanmak şartı ile polis bölgesinde de yapabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bir an için Jandarmanın da ülke düzeyinde istihbarat yapma görev ve yetkisi kabul
edilse bile polis ve jandarmanın birbirlerinin sorumluluk alanlarında diğer emniyet asayiş
hizmetlerinin ifasında olduğu gibi sınırlı ve süreli olarak istihbarat görevinin iflasında da
mahallin mülki idare amirinden izin alacakları, kolluk amirlerinin böyle bir izni vermeye
mezun olmadıktan, İl Jandanna Komutanlarının İstihbarat Şube Müdürlüğü emrinde görevli
personeli ancak, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasmda istihbarat faaliyetlerinde
bulunmak maksadıyla görevlendirebileceği, birden fazla İTİ ilgilendiren hallerde iznin,
İçişleri Bakam, İllerde Valilerin ve ilçelerde Kaymakamların yetkisi cümlesinden olduğu,
istihbarat hizmetlerinin icrasında mülki amirden izni alınmamasına yönelik istisnai bir
düzenlemenin de bulunmadığı, bir diğerinin sorumluluk alanında görevlendirilen kolluğun
ilgili kolluk ile işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktan, zira ülke düzeyinde istihbarat
toplama görev ve yetkisi ihtilafsız bulunan polisin, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri
Yönetmeliği'nin 154. maddesi; Jandarmanın sorumluluk alanında, polis tarafından; siyasi
emniyetle ilgili ya da emniyet ve asayişle ilgili haber toplama faaliyetlerinde; Jandarma'nın
bu görevlilere gerekli yardımı yapacağı, buna karşılık polisin yapacağı çalışmalardan ve
edindiği bilgilerden, Jandarmaya bilgi vereceği öngörürken, Jandarmanın, polis bölgesinde
yapacağı haber toplama faaliyetinden ise polise bilgi vermeyeceğini ileri sürmek hukuken
kabul göremez.

5397 sayılı Kanun ile Jandarma'ya, Kanun'da belirtilen suçların önlenmesi için, diğer
istihbarat hizmetlerinde olduğu gibi yine kendi sorumluluk alanında, telekomünikasyon
yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilme, dinleyebilme, sinyal bilgileri değerlendirebilme,
kayda alabilme yetkisi tevdi edilmiştir. Kanun koyucu bu düzenlemede de Jandarma'ya
açıkça ülke düzeyinde istihbarat yapma yetkisi vermekten sakınmış, kendi sorumluluk
alanında istihbarat toplama yetkisi tanımakla yetinmiştir. Polise bu Kanun çerçevesinde
yapacağı istihbarat için 2559 sayılı Kanun'da olduğu gibi yine sorumluluk alam sınırlaması
getirmemiştir.

5397 sayılı Kanun'un Jandarma sorumluluk alanında nasıl uygulanacağı açık değildir.
İletişimin tespitine v.b konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya görüşmeyi yaptığı yerin mi
yoksa faaliyetinin gerçekleştirildiği yerin mi esas alınacağı, kendi sorumluluk alanında
gerçekleşmesi muhtemel suçların önlenmesi amacıyla polis bölgesinde ikamet eden,
faaliyette bulunan, mukim olan kişilerin iletişiminin dinlenip dinlenemeyeceği, bu
durumlarda, Jandarmaca ifa edilmekte olan iletişimin dinlenmesi faaliyetinin polise
devredilmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı konusu aydınlatılmaya muhtaçtır. Belirtilen
hallerde, Jandarma kendi sorumluluk alanından taşarak istihbarat faaliyetinde bulunabilecek,
zorunlu olarak kendi sorumluluk alanı dışından kaynaklanan ancak, kendi bölgesine sirayet
edebilecek suçların önlenmesi amacıyla bölgesi dışında da istihbarat yapması gereği ileri
sürülebilecektir. Jandarma'ya usulünce verilmiş bir mahkeme karan gereğince önleme
dinlemesi kapsamında bulunan kişinin ikametinin ve iletişim kaydının Jandanna bölgesinde
bulunduğu farzedildiğinde, bu kişinin jandanna alanından polis sorumluluk alanına pek çok
kez girip çıkması halinde iletişimin dinlenmesi, teknik takip v.b konularda bu yetkinin nasıl
kullanılacağına, Jandarma'nın mahkeme kararma rağmen bu görevini polise devretmek
zorunda olup olmadığına cevap bulunmalıdır.

Bu nedenle, 5397 sayılı Kanun gereğince, Jandarma'nın belirtilen suçların
önlenmesi amacıyla kendi sorumluluk alanında iletişimin tespiti v.b konularındaki
görev ve yetkisini nasıl kullanacağı yönünde diğer güvenük güçleri ile ortaya çıkabilecek
olası olumsuzlukları önlemek, tesis edilen işlemlerin, elde edilen delillerin hukuka aykırı
olmasının önüne geçmek bakımından, 5397 sayılı Kanun'un 2.maddesi ile 103.1983
tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa eklenen
5.maddede öngörülen iletişimin dinlenmesinin 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife
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ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan
merkez tarafından yürütülmesi, 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında
yapılacak dinlemelerin de bu merkez üzerinden yapılması yani tüm iletişinsin dinlenme
iş ve işlemleri tek merkez tarafından icra edilmesi şeklindeki uygulama yürürlüğe girene
kadar bütün bu hususlarda mevzuat düzenlemesi yapılması gereği açık bulunmaktadır.

5-Komisyonumuzca, Hakkari İl Jandarma Komutanlığından, istihbarat
personellerinden hangi görevlilerin, hangi görev gereği, nerelere görevlendirildikleri
hususunda bilgi istenmiş, ancak anılan Komutanlıkça, görevlendirilen personelin isimlerinin
bildirilmesinin Kanunen yasak ve sakıncalı olduğu gerekçesiyle bu bilgiler gönderilmemiş,
yapılan görevlendirmelerin mahiyeti hakkında da açık ve kesin bir bilgi ve belge ibraz
edilmemiştir. Dolayısıyla Komisyonumuzca, bu görevlendirmelerin içeriğini anlamak imkanı
bulunamamıştır. Belirtilen nedenlerle, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari İl
Merkez, Şemdinli ve Yüksekova İlçelerinde görev yapmak üzere Jandarma Astsubayları
Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in dava konusu olan 09.11.2005 günü Şemdinli İlçesinde
görevlendirilmeleri haricinde 09.06.2005-27.01.2006 tarihleri arasında toplam (185) kez
muhtelif istihbarat personeli görevlendirildiğî,bu görevlendirmelerin polis sorumluluk
alanında da olabileceği hususu göz önüne alındığında, Jandarma sorumluluk alanı
dışında mülki amir onayı obuadan, ilgili güvenlik birimi ile işbirliği ve koordinasyon
sağlanmadan adli ve mülki görev kapsamında ifa olunan istihbarat toplama iş ve
işlemleri ile istihbarat hizmetleri yanında operasyonel faaliyet yürütmelerinin de
mevzuata aykırılık teşkil edebilecek olması nedeniyle konunun İçişleri Bakanlığınca
denetlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

6- Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Şemdinli İlçesinde Umut kitapevi sahibi plan
ve terör örgütü ile ilişkileri olduğu nedeniyle Seferi YILMAZ isimli şahsın, 22.08.2005
tarihinden itibaren Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinden 5397 sayılı Kanun uyarınca alınan
iletişimin dinlenmesi ve teknik takip yapılması karan ile anılan şahsa gelecek olan bir paket
bilgisinin Hakkari Valiliği, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüp ile diğer
ilçe emniyet birimlerine ulaştınlmadığı belirtilmektedir.

Seferi YILMAZ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, MİT
Bölge Müdürlüğü, Şemdinli ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüklerince hakkında istihbarı
çalışma yürütülen bir şahıs değildir. Emniyet Genel Müdürlüp İstihbarat Daire Başkam
Sabri UZUN'un Komisyonumuza verdiği ifadesinde ve sunduğu imzasız bilgi notunda"
Seferi YILMAZ hakkında, 09 Kasım 2005 olayları öncesinde ve sonrasında Başkanlıklarınca
Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir istihbarı çalışma bulunmadığı,
Hakkari İli Jandarma birimlerince Seferi YILMAZ'a gelecek bir paket konusunda kendileri
ile bü bilginin paylaşılmadığı", Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 08.02.2006 tarih ve
2006/63 sayılı yazısında; " Anılan kişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlükleri arşiv ve istihbari
kayıt bulunmadığı, ancak Seferi YJJLMAZ'ın Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü'nün 03.04.2001 gün ve B.O2.0.PPG.O.12320-12320-5297-5 sayılı genelgesi
kapsamında 'Takipli Şahıslar" arasında yer aldığı", Yüksekova Üçe Emniyet Müdürlüp'nün
16.02.2006 tarih ve 2006/79 sayılı yazısında; "Seferi YILMAZ hakkında İlce Emniyet
Müdürlükleri arşiv kaydı bulunmadığı," hususuna işaret edilmektedir.

Belirtilen Emniyet birimlerinde bu şahsın terör örgütü ile ilişkisi nedeniyle hakkında
Jandarma birimlerince iletişimin dinlendiğine, istihbarat toplandığına dair bir bilgi ve kayıt
bulunmamaktadır. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nm bahse konu şahsa bir paket geleceği
yolunda Hakkari İl Emniyet Müdürlüp'ne "Faks Mesaj Formu" ile bilgi vermesi 16.11.2005
tarihine, Seferi YILMAZ'm kullandığı GSM'in dinlenmesinin sona erdirildiği tarihten
15.11.2005 tarihinden bir gün sonrasına, 09.11.2005 günü meydana gelen patlamadan ise 6
gün sonrasına rastlamaktadır. Bu mesaj formunda; " Bir örgüt mensubuna verilmek üzere
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göndericinin narh market, alıcının da Şemdinli ilçesinde umut kitapevi adresli olan bir paketin
gönderildiği ve bu paket içersinde örgüte ait elektronik cihazların bulunduğu", faks mesaj
formunun yorum ve öneriler bölümünde ise " Örgüte telim edilecek olan paketin posta ve
kargo şirketlerinden takip edilerek yakalanabileceği değerlendirilmektedir." denildiği
görülmektedir.

Bu bilginin, Hakkari Valiliği, Hakkari İl Emniyet Komisyonu, Hakkari MİT Bölge
Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirilmemesinin nedenini, Jandarma
yetkilileri,; söz konusu kişi hakkında iletişimin tespiti konusunda mahkeme karan bulunması,
anılan bilginin henüz paylaşılacak nitelikte istihbari bilgi niteliği taşımaması olduğu ileri
sürülmektedir.

Ancak, Şemdinli Üçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdem YILMAZ, Komisyonumuza
yerdiği ifade de; 07.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçesine gelen Ali Kaya ile Özcan Üdeniz'in
Üçe Jandarma Komutanlığına uğradıkları, kendisine Seferi YILMAZ'a içinde bomba
olabilecek bir paketin gelebileceğini, bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylediklerini
beyan etmiştir. Bu durum anılan Jandarma Komutanının Komisyonumuza verdiği beyandan
anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzca, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı ile paylaşılmakta bir
mahzur görülmeyen bu bilginin, Seferi YILMAZ'ın ikameti ve işyeri de dahil olmak
üzere sorumluluk sahasında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Jandarma Teşkilatı
Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 154. maddesine göre, "Jandarmanın sorumluluk
alanında, polis tarafından; siyasi emniyetle ilgili ya da emniyet ve asayişle ilgili haber
toplama faaliyetlerinde; Jandarmamın bu görevlilere gerekli yardımı yapacağı, buna
karşılık polisin yapacağı çalışmalardan ve edindiği bilgilerden, Jandarmaya bilgi
vereceği** hükmüne uygun olarak, Jandarmanın da aynı şekilde polis bölgesinde
yapacağı haber toplama faaliyetinden ise polise bilgi vermesi gerektiği halde,
aktarılmaması, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen iletişimin
dinlenmesi, teknik takip sırasında Seferi YILMAZ isimli şahsın işyerine veya evine
gelebilecek ve terörist faaliyetlerde kullanılabilecek tehlikeli bir paket bilgisinin ilgili
diğer istihbarat birimleri ve güvenlik birimleri ile paylaşümaması işbirliği ve
koordinasyon zaafiyeti olarak değerlendirilmiştir.

7- Jandarma Genel KomutanlığVnın 23.01.2006 tarih ve 3050-8-06/Pl.ve Güv.D.PLve
Koor.Ş.( 19498) sayılı yazısında; Veysel ATEŞ'in, daha önceden "Görüşülen Şahıs," konumu
ile (Veysel Ateş) istihbari çalışmalarda bulunduğu, 2001 yılında Jandarma Genel
Komutanlığınca yürürlüğe konulan "JGY 37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile
Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü Yönergesi" esaslarına göre, 03.08.2004 tarihinde
(8032650) Haber Elemanı numarası ile Hakkari Ü J.K.lığı İsth.Ş.Müdûrlüğü tarafından kayıt
altına alındığı, 03.08.2005 tarihine kadar istihbarat çalışmalarında Hakkari Ü J.K.lığına kayıtlı
haber elemanı olarak yardıma olduğu anlaşılmaktadır. Veysel ATEŞ'in haber elemanı olarak
03.08.2005 tarihine kadar yardımcı olduğu ifadesinden, bu tarihten sonra haber elemanı
olarak başkaca bir istihbarat çalışmasına yardıma olmadığım anlamak kabil bulunmaktadır.
Oysa, Jandarma Genel Komutanlığının anılan yazısı ekindeki belgede, Veysel ATEŞ
tarafından verilen son haber bilgisinin tarihinin 27.09.2005 olduğu görülmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının söz konusu yazısı ekinde bulunan,Veysel ATEŞ'in
haber elemanı olarak verdiği bilgileri içeren "Haber Kaynak ve Vasıtanın Verdiği Haberlerin
Özeti" listesinde 5.sırada, 14.10.2004 tarihi taşıyan ve haber özeti olarak "PKK/KONGRA-
GEL terör örgütü ile ilgili yürütülen çalışma neticesinde teslim alma veya operasyonel
faaliyette bulunduğundan dolayı" şeklinde açıklama bulunan haber nedeniyle kendisine Fiş
No: 20466/64 ile 600.000.000.TL ödendiği, yine aynı listenin 6.sırasında 31.11.2004 tarihini
taşıyan ve "Hakkari Ü kırsalında silahlı faaliyet yürüten PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne
yönelik yürütülen istihbari ve operasyonel faaliyetlere katkısına...istinaden ödeme
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yapılmıştır." bilgisi nedeniyle kendisine fiş no: 20470/64 ile 200.000.000.TL ödendiği
belirtilmiştir.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında haber elemanı olarak istihdam edilen Veysel
ATEŞ'in, haber ve bilgi toplamakla görevli kılınmışken, operasyonlarda kullanılmasının
"JGY 37-8 Haber Elemanlarının Temini, Kullanımı ile Etkinliklerinin Tespiti ve Kontrolü
Yönergesi" ne aykın olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, haber elemanlarının operasyonel faaliyetlerde kullanabilmelerine,
haber elemanları arasında kamuoyunda itirafçı diye bilinen kişilerinde istihdamına da
imkan verebilecek, "Haber Elemanları;...ihtiyaç duyulan bilginin özelliğine binaen
daha önce suç islemiş veya suç işlemeye yatkın kişiler (Eski hükümlü, şüpheli, boşta
gezer vb. şahıslar)...arasından seçilir." gibi bazı düzenleme ile Veysel ATEŞ'in
Komisyonumuzca alman beyanında, zaman zaman haber elemanı olduğu halde
kendisine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca silah verilmesi gibi uygulamaların
yerindeliği bakımından anılan Yönerge ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığında
kayıtlı haber elemanı olduğu ifade edilen Veysel ATEŞ ile diğer haber elemanlarının
belirtilen Yönerge hükümlerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarının
belirlenmesi amacıyla bu hususların İçişleri BakanuğVnca denetlenmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.

8- Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 22.11.2005 tarihinde, Şemdinli İlçesinde
09.11.2005 tarihinde Umut Kitabevinde meydana gelen bomba patlaması ile ilgili olarak önce
tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen 28.11.2005 tarihinde ise Van 3.Ağır Ceza
Mahkemesince tutuklanan, Jandarma Ast.Ali Kaya'ya, bahse konu olayın tüm kamuoyuna
mal olduğu ortada iken, Devletin en üst düzeyinde olayın lokal mi, daha büyük boyutlu mu
şeklinde tartışma yaşanırken, anılan şahsın belirtilen eylemin zanlısı olduğu ileri sürülmekte,
böyle bir durumda yapılması gerekenin olayın şüphelisi hakkında adli makamlarca yapılacak
tasarrufu beklemek, kendisince de idari soruşturma başlatmak olması gerekir iken, aksine bir
tutumla, 09.11.2005 günü meydana gelen olaydan 13 gün sonra Hakkari İl Jandarma
Komutanlığı'nm 22.11.2005 tarih ve 4074-131-05/3632 sayılı " 28 Ekim 2005 günü saat
07.00.sıralannda Hakkari İli merkez İlçesi Kavaklı mevkii Kaval Köyü kırsalında Bölücü
Terör Örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesinin ele geçirilmesi olayındaki üstün gayretiniz
ve çalışmalarınız takdire şayandır. Sizi, bu üstün çalışmalarınız ile emsallerinize örnek teşkil
edecek tutum ve davranışlarınızdan dolayı tebrik takdir ve tebrik eder, başarılarınızın
devamını dilerim." Gerekçesiyle, yine aynı tarihte Jandarma Ast.sb Özcan İldeniz'e ; " 27
Ekim 2005 günü saat lö.OO.sıralannda Şemdinli İlçesi Kayalar Köyü Alan Deresi mevkiinde
gerçekleştirilen operasyon neticesinde Bölücü Terör Örgütüne olduğu değerlendirilen bir adet
deponun ortaya çıkartılarak içersindeki silah ve mühimmatın ele geçirilmesi olayındaki
istihbarat çalışmalarınız ve üstün gayretleriniz takdire şayandır. Sizi, bu üstün çalışmalarınız
ile emsallerinize ömek teşkil edecek tutum ve davranışlarınızdan dolayı takdir ve tebrik eder,
basanlarınızın devamım dilerim." gerekçesiyle "Takdirname" ile ödüllendirilmiştir.
"Takdirname" ile ödüllendirilmesinin her ne kadar 09.11.2005 günü meydana gelen
olayla ilgili olmadığı açık ise de, Komisyonumuzca, takdirname verilmesinin
zamanlaması dikkat çekici bulunmuş, andan olayın şüphelisi olmasına, yargı süreci
devam etmesine rağmen bu hususu gözetmede gerekli özenin gösterilmediği, tesis edilen
işlemin yerindeliği konusunda tereddüt ve kamu vicdanında kaygı duyulmasına yol
açılmış, olayın hassasiyet ve nezaketine uygun tutum içinde davranılmadığı kanaati
edinilmiştir.

9- Onlarca yıldır ülkemizin özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde Devletin tüm
kurumlan ile kararlı ve azimli bir şekilde sürdürülen terörle mücadelede başat unsur, yöre
halkının desteğinin muhakkak surette sağlanması olmuştur. İstikrarlı ve kalıcı bir başannın
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temel öğesi olan bölge insanının mücadeleyi benimsemesini temin etmek, ana hedef ittihaz
edilmiştir. Bu desteği aksatabilecek uygulamalardan özenle kaçınmak da, bu mücadelenin bir
başka önemli ayağını teşkil eder. Hakkari bölgesi özellikle Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri
PKK terör örgütü gözünde özel konumu olan alanlar arasındadır. Örgüt ilk silahlı eylemini
1984 yılında Şemdinli ilçesinde gerçekleştirmiştir. Terör örgütünün, gerek anılan bölgeye
yakın Kuzey Irak'ta kamplarının bulunması, gerekse fiziki şartların elverişsizliğinden
istifadeyle ülkemizin Irak ile olan sınır hatlarından geçiş kolaylığına sahip olması gibi
nedenlerle anılan bölgede eylemlerini zaman zaman arttırdığı görülmektedir. Ülkemizin
bölücü terörle mücadelesinde böylesine önem arzeden bu bölgede görev alan kamu
görevlilerinin, yöre insanı ile ilişkilerinin sıcak ve olumlu olması izahtan varestedir.

Genel olarak Yüksekova ve Şemdinli İlçesi Emniyet görevlileriyle vatandaşlar
arasındaki ilişkilerin iyi olduğu, karşılıklı sıcak ilişkilerin kurulduğu, polis-halk
ilişkilerinde 1-2 olay dışında olumsuzluk yaşanmadığı değerlendirilmektedir. Şemdinli
olayı sonrasında olan iki olay (Vali ile yapılacak toplantıya katılmak üzere giden
Belediye Başkanlarına yönelik olarak 1-2 polisin davranışı ile Hakkari Belediye
Başkanının Hakkari'de protesto gösterileri esnasında binalaruı çatısından göstericileri
kışkırtmak amacıyla polislerin sapanla taş attığı iddiası) dışında Kaymakamlar ve
emniyet görevlilerinin açıklamaları yanında gerek Hakkari Milletvekilleri gerekse
belediye başkanlarınca polis-halk ilişkisinde olumsuz ve eleştirilecek bir husus
bulunmadığı, diyalogun sıcak ve ilişkilerin kaynaşmayı sağlamaya dönük olduğu ifade
edilmiştir.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili olarak, Komisyonumuzun mahallinde
yaptığı çalışma sırasmda, halkla sıcak bir diyalogun sağlamadığı, halkla-polis
ilişkilerinde soğukluk yaşandığı, birbirlerine şüpheyle yaklaştıkları, tam bir güven
ortamının sağlanamadığı, halkın 3 yıl önceki İl Emniyet Müdürleri dönemini sitayişle
andıkları izlenimi edinilmiştir.

Ancak Yüksekova İlçesi 21. Sınır Tugay Komutanlığının, Yüksekova Emniyet
Müdürlüğü ile aralarında toplumsal olaylara müdahale tarzı gibi bazı emniyet
hizmetlerinin sunumu konusunda sorunlar yaşandığı, askerlerin çarşıya alışveriş
amacıyla çıkmasına izin verilmemesi, esnafların bayrak yürüyüşüne yeterince
katılmamaları ve zaman zaman da kepenk kapatılması gibi konularda yeterince duyarlı
davranmadıktan gerekçesiyle cezalandırıldıkları şeklinde yorum ve değerlendirmelerin
yapıldığı, bu nevi uygulamaların yöre halkının kimi yakınmalanna konu olması, bölgede
Devletimizce büyük fedakarlık ve özveri ile yürütülen terörle mücadelede, toplumun her
kesiminin de içinde olacağı bir stratejinin tatbikinde bazı aksamaları tevlit edebileceği
düşünülmektedir. Belirtilen nedenle, Komisyonumuzca, konunun hassasiyetine binaen
Yüksekova 21. Sınır Tugay Komutanlığının söz konusu uygulamalarının incelenmesi
için Genel Kurmay Başkanlığı'nca gerekli işlemin yapılmasının yerinde olacağı
kanaatine varılmıştır.

10- İçişleri BakanhğTmn 31.10.2005 tarih ve B.5. l.EGMO. 14.08.02 sayılı Bakanlık
Makamı onayı ile; son zamanlarda PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün silahlı eylemlerini
tırmandırması, Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından Türkiye'ye silahlı militan gönderme
girişimlerinin devam etmesi, örgütün finans kaynağı olarak kullandığı kaçakçılık olaylarında
hassas noktada bulunan Hakkari ilimiz merkez ve Yüksekova başta olmak üzere tüm
ilçelerinde alman tedbirlerin yerinde görülmesi, araç-gereç ve personel ihtiyacının yerinde
tespiti amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden Terörle mücadele Daire Başkanlığı başta
olmak üzere üst düzey bir heyet görevlendirilmiş ve anılan heyet 09.11.2005 günü Şemdinli
ilçesinde Umut Kitapevinde meydana gelen patlama sırasında Üçe Emniyet Müdürlüğünde
bulunmaktadır.
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Bahse konu heyetin görevlendirme oluru kapsamında, "son zamanlarda
PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün silahlı eylemlerini tırmandırması...Hakkari ilimiz
merkez ve Yüksekova başta olmak üzere tüm ilçelerinde alman tedbirlerin yerinde
görülmesi," hususuda bulunmaktadır. Heyet 09.11.2005 tarihinde Şemdinli İlçesinde iken
Umut Kitabevinde bomba patlamıştır. Heyetin ilçede meydana gelen bu olayla ilgili alınması
gereken tedbirleri emretme, adli ve idari soruşturmayı yürütme veya müdahale görevi elbette
olamaz. Bu görevler mahallin mülki amiri ve savcısı emri tahtında kollukça ifa olunacaktır.
Ancak, bombalama olayı henüz tüm tazeliğini korurken, başta Hükümet Konağı ve Üçe
Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına taşlı, sopalı saldın sürerken,
ilçeye toplumsal kargaşa hakimken, görevliler bu toplumsal histeri karşısında çare ararken,
Heyetin tam da görevleri cümlesinden olabilecek, gözleri önünde yaşanan gelişmeleri bir
laboratuar ortamında gibi ele alıp, izleyip sözkonusu olay ve sonrası üretilen tedbirlerin
yerinde ve yeterli olup olmadığını, polisin olaylara müdahalede hazırlıklı bulunup
bulunmadığım ve etkinliği değerlendirebilme imkanı heyetin olay mahallinden aynlması ile
kaybedilmiştir.

Heyetin görev onayı 9 Kasım 2005 günü meydana gelen olayı kapsamamakta,
olaylara müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürünün,
ilgililerin görevlerini tamamladıklarını belirtmeleri üzerine heyete ayrılma talimatı
verdiği ifade edilmektedir. Emniyet Genel Müdürüne heyetin, olay mahallinde iken
yaşadıkları olaylarla ilgili bilgi verdikleri de ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, Hakkari Valisinin Heyet başkanı ile yaptığı görüşmede de
Şemdinli'ye intikal edeceği helikopterle heyetin ilçeden ayrılması teklifi de ayrıca
değerlendirilmesi gereken bir diğer durumdur. Söz konusu olayda gerek İl Valisinin
teklifi gerekse Emniyet Genel Müdürünün kararı, heyetin ilçeden uzaklaştırılması gibi
bir intiba ortaya çıkarmaktadır ki, bu durumu komisyonumuz anlamlandırmakta
güçlük çekmektedir.

Heyetin ilçeden, Genel Müdürün talimatı sonucu ve valinin teklifiyle ilk
helikopterle adeta apar topar ayrılması olaylara müdahale etmekte olan görevlilerin
moralini bozduğu da aşikar bir husustur. Nitekim, patlama sonrası polis noktasına
yapılan saldırılar esnasında görev yapan polislerin defalarca yardım talep etmeleri ve
gerekli yardımın zamanmda ulaşmaması, Hakkari'den gelen kuvvetin gece geç saatte
Şemdinli'ye girebilmesi gibi hususların orada görev yapan polislerin psikolojisini
olumsuz etkilediği, yalnız bırakıldıkları hissi uyandırdığı düşünülmektedir.

Orada görev yapanların moral motivasyona en çok ihtiyaçları olduğu, uzmanlık
bilgisinin ve tecrübenin paylaşılmaya en lüzumlu olduğu bir zaman diliminde, olay
mahallinden ayrılmalarının talimatlandırılmasi Komisyonumuzca işin gereğine aykırı
bulunmuş, meydana gelen olayların hassasiyet ve nezaketini algılamada bir sapma
olarak görülmüş, alınan kararın isabeti konusunda tereddüt duyulmasına yol açılmıştır.
Böylesi ciddi bir olay karşısında, Emniyet Genel Müdürünün aldığı kararın,
sürdürdüğü görev ve sorumluluğun icabı ile bağdaşmadığı kanaati edinilmiştir.

11- Komisyonumuzca, Hakkari İli Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde 2005 yılında
provakatif amaçlı olduğu açıkça belli olan bazı bildirilerin dağıtıldığı bilgisi edinilmiştir.

1- Şemdinli İlçe Merkezinde 01.09.2005 tarihinde "BŞKYK" kısaltma harflerini imza
olarak taşıyan bildiriye ilişkin Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı,
evrakı 12.12.2005 gün ve 2005/312-21 sayılı fezlekeye rapten Van Cumhuriyet Başsavcı
Vekilliğine göndermiştir. Söz konusu evrakın halen Van Cumhuriyet Başsavcılığının
2005/865 soruşturma sırasında derdest olduğu,

2- Yüksekova İlçesinde "EY KÜRT HALKI" başlığı ile dağıtılan bildiri hakkında
halen Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2005/353 soruşturma sırasında soruşturma
açıldığı,
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3- 15 Şubat 2006 günü bölgedeki kepenk kapatma eylemleri sonrasında Yüksekova
İlçemizde takip eden günlerde "TİT" kısaltma harflerini imza olarak taşıyan bildiri dağıtıldığı,
halen Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığında 2006/258 soruşturma sırasında soruşturma
evrakının derdest olduğu, incelenmiştir.

Komisyonumuzun bildiri dağıtılması olayına yönelik değerlendirmeleri şunlardır;
Provokasyon kelimesinin Türkçe sözlükteki karşılığı; kışkırtma, tahrik etme, dürtme,

sinirlendirme biçiminde ifadesini bulmaktadır.Bildiride yer alan ve özellikle yöre halkının
hassas olduğu dini değerleri ile namus ve haysiyetine dokunan aşağılayıcı sözlerden tam bir
kışkırtma amacı güdüldüğü anlaşılmaktadır.

Bahsi geçen bildirilerde de açıkça devletimizin güvenlik güçleri ve halk karşı karşıya
getirilmeye ve kaos ortamı oluşturulmaya zemin hazırlandığı, bildiriyi hazırlayanın polis
olduğu izleniminin verilmesine özen gösterildiği dikkat çekmektedir.

Bölgenin kaosa itilmesinde ve kargaşa içerisine girmesinde kimlerin menfaati varsa bu
bildiriyi hazırlayıp dağıtanların da aynı kimseler olabileceği düşünülmelidir.

Terör eylemlerinin yoğun olduğu özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde ihtiyaç duyulan en önemli şey huzur ve güven olduğu bilinen bir gerçektir.
Yöre halkının içerisine çekilmeye çalışıldığı terör eylemlerine karşı koyabilme ve gerektiği
gibi mücadele etmenin ön şartı, halkın devlete ve dolayısıyla devletin kurumlarına, güvenlik
güçlerine duyduğu güvendir. Halkın bu güveni yıkıldığı anda teröre müsait ortam hazırlanmış
olacağı ortadadır.

Konu bu kadar ciddî ve faillerinin de bir an evvel açığa çıkarılması hayati önem
arzederken, konu ile ilgili komisyonumuzca ifadesine başvurulan kamu görevlilerinden bir
kısmının, bahsekonu bildirilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığında soruşturma açılması,
bildirilerin kriminal açıdan tetkike tabi tutulmuş olmasına rağmen, halen bu bildiriyi
görmedikleri veya elde edemediklerini ifade etmeleri, güvenlik hizmetlerinin sunumunda bir
zaafîyet olarak değerlendirilmektedir.

12- Komisyonumuzca, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından
1994 yılından bugüne kadar J.Astsb.Ali KAYA hakkında yapılan bir soruşturma bulunup
bulunmadığı, yapılmış ise buna ilişkin soruşturma ve dava dosyasının gönderilmesi istenmiş,
Diyarbakır 7.Kolordu Komutanhğı'nın 03.03.2006 gün ve 2006/330 sayılı yazısı ile; J.Astsb
Ali Kaya hakkında rüşvet almak, sahte evrak tanzimi, müştekinin dolaplarının kırılması ve
ifade alma kurallarının zorlanması suçlarından açılmış kamu davası bulunmadığı, Ali Kaya
hakkında sahte belge düzenleyip kullanmak suçundan (Suç tarihi 05.06.1998, müşteki
Mehmet Ali Altındağ) Diyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığVnın 12.09.2003 gün ve
2003/14510-154 hazırlık karar sayılı GÖREVSİZLİK kararına istinaden 2006/36 esas no'lu
Soruşturma Dosyası üzerinden hazırlık soruşturmasının devam ettiği, devam etmekte olan
mezkur soruşturma dışında ilgili şahıs hakkında yapılan veya yapılmakta olan hazırlık
soruşturması bulunmadığı belirtilmiştir.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.11.2005 günü Şemdinli İlçesinde meydana gelen
Umutkitapevi'nin bombalanması eyleminin şüphelilerinden olan Hakkari İl Jandarma
Komutanlığında görevli Jandarma Astsubayı AH KAYA hakkında, 1998 yılında Diyarbakırlı
işadamı M.A1İ Altındağ tarafından, kendisinin PKK terör örgütüne yardım ettiğine ilişkin
"sahte belge düzenlemek" iddiasıyla alakalı olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 'na
suç duyurusunda bulunulduğu, anılan Savcılığın 2003 yılında görevsizlik karan vererek
dosyayı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderdiği, bu Savcılıkça da
ancak 2006 yılında söz konusu iddia kapsamında Ali Kaya hakkında hazırlık soruşturması
başlatıldığı görülmektedir. Olay tarihinin 1998 yılı olduğu dikkate alındığında, bu
soruşturmanın neden bu tarihe kadar bekletildiği, bir sonuca vanlamadığı, yargısal işlemin
halen neden soruşturma aşamasında kaldığı anlaşılamamıştır. Söz konusu soruşturmanın bu
haliyle zamanaşımına uğrayabileceği muhtemel bulunmaktadır. Bu nedenle, ilgili yargı
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mercilerince tesis edilen işlemin hukuka uygun olup olmadığı, soruşturmanın sürüncemede
bırakılıp bırakılmadığım belirlemek amacıyla durumun Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığınca incelenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

13- a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesi gereğince; "Valiler, ilde
çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya
önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya
uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer
kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma Genel
Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanhğınm sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın
kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek
yardım isterler. Bu durumlarda ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askeri
birliklerden veya her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali
tarafindan takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil
durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir.

Vali tarafından askeri birliklerden yardım istenmesi halinde; muhtemel olaylar için
istenen askeri kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan
eden olaylar için ise olay yerinde hazır bulundurulur. Olayların niteliğine göre istenen askeri
kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askerî birliğin komutam tarafindan, görevde kalış
süresi, askerî birliğin komutam ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir. Askeri
kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi durumunda; verilen görev askeri kuvvet tarafından
kendi komutammn sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği
sağlamada sahip olduğu yetkiler kullanılarak yerine getirilir. Güvenlik kuvvetleri ile yardıma
gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen askeri birliğin
komutammn da görüşü alınarak vali tarafindan tespit edilir. Ancak, bu askeri birliğin belirli
görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri
birliklerin en kıdemli komutanı tarafindan üstlenilir. Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili
valilerin isteği üzerine aynı veva farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi
durumunda iller veva kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir
komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafindan belirlenecek esaslara göre yürütülür.
Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla gerekli görülen
hallerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak görevlendirir..."

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu "1 l/D Maddesi" nde düzenlenen aynı il ve birden fazla
ili içine alan olaylarda valinin askeri kuvvet istemine ilişkin esasları belirlemek üzere
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında kısaca ( EMASYA PROTOKOLÜ)
olarak adlandırılan 07.07.1997 tarihinde (27) madde olarak imzalanmıştır.

Protokolün amacı; bir veya birden fazla ilde çıkan veva çıkabilecek olaylarla ilgili
olarak valilerin isteği üzerine askeri birlik tahsis edilmesi durumunda, güvenliğin, asayiş ve
kamu düzeninin sağlanması ve terörle mücadelede; askeri birlikler ile kolluk kuvvetleri
arasında;a. Kuvvet kullanılması, b. Kuvvet kaydırılması, c. Emir komuta ilişkileri, d. işbirliği
ve koordinasyon, e. Gerekli görülen diğer hususları, belirlemek, uygulanacak yöntem ve
alınacak tedbirleri ortaya koymaktır.

Protokol, toplumsal olayların önlenmesinde ve kamu düzeninin sağlanmasında,
mülki amirler (Vali ve Kaymakamlar), EMASYA Komutanlıkları (EMASYA Bölge
komutanlıkları, EMASYA Tali Bölge Komutanlıkları, EMASYA Birlik Komutanlıkları),
kolluk kuvvetleri (Jandarma, Polis, GKK, Özel Güvenlik Birimleri) ve askeri birlikler ile
bunlar arasındaki yetki, görev ve sorumluluklar ile müştereken uygulanacak tedbirleri
kapsamaktadır.
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5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/D maddesinde, Kanun koyucu, Valilere ilde
çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri
veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün
görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetlerinden yardım
istemesi konusunda Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından bu hususun bir
esasa bağlanmasını öngörmemiş, ancak birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin
askeri birliklerden yardım istemesi halinde bu hususun Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri
Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülmesini hükme bağlamıştır.

Kanunun bu açık hükmüne rağmen belirtilen protokol, birden fazla ili içine almayacak
sadece bir ili ilgilendirecek olaylar içinde düzenleme getirmiştir. Söz konusu protokolün
öngördüğü hususları daha yakından incelemenin, Vali-askeri kuvvet isteme, terörle mücadele
ilişkisini aydınlatmaya katkısı olacaktır:

Valilerin askeri makamlardan yardim istemesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
1 l/D maddesi ile düzenlenmiştir.Burada yer alan "askeri kuvvet" tabiri, Valinin emri altında
bulunan kolluk yani "polis ve iç güvenlikten sorumlu Jandarma birlikleri " dışında kalan Türk
Silahlı Kuvvetlerinin hava, kara, deniz birliklerini ifade etmektedir.

Bu fikra 18.06.1949 tarihinde yürürlüğü girdikten sonra iki defa değişikliğe
uğramıştır. Maddenin ilk halinde, valilere il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastınlamayacak
olağanüstü ve ani hadiselerin cereyanı karşısında en yakın askeri kuvvet komutanından
yardım istemesi düzenlenmiştir.

Daha sonra 19.12.1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla 5442 sayılı Kanunun İl/D
fıkrası biraz daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Bu değişiklik de özü itibariyle ilk düzenleme ile
paralellik arz etmektedir. Valilere ilk düzenlemeye ilave olarak, il içinde çıkabilecek
toplumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine imkan bulunamayacağı
hallerde de en yakın askerî kuvvet komutanından yardım istemesi imkanı sağlanmıştır.

Kanunda 29.08.1996 gün ve 4178 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu defa madde
kapsamı, hem yardım istemeyi gerektirecek hallerin niteliği, hem de uygulama alanı olarak
genişletilmiştir.

Bu düzenleme ile valilere ilde çıkabilecek veya çıkan "olaylar"ın emrindeki
kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmeme halinde yardım isteme yetkisi tanınmıştır. Ancak,
olay kavramının kapsamı ne madde gerekçesinde, ne de genel gerekçede açıklığa
kavuşturulmamıştur. Bu değişikliğe ilişkin Başbakanlık yazısı 27.08.1996 tarihli olup, Tasarı
"Genel Gerekçesi"nde,

"Milli Güvenlik Kurulunun 26.10.1995 tarihli toplantısında alınan "Olağanüstü halin
daraltılması veya kademeli olarak kaldırılması durumunda ihtiyaç duyulan yasal ve idari
tedbirler" konusundaki 386 sayılı Karar uyarınca Ü İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda
değişiklik yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır." denilmiştir.
Tasarının 28.08.1996 tarihinde İçişleri Komisyonunda görüşülmesi üzerine, İçişleri

Komisyonu Raporunda da 'Tasan olağanüstü hal durumunun kaldırılmasıyla ortaya
çıkabilecek yasal boşluğu doldurmaya çalışmaktadır..." şeklinde ibareler yer almıştır.

Bu ifadelerden, valilerin yardım istemesine İlişkin olaylardan, öncelikle olağanüstü
hal uygulamasının varlık sebebi olan terör olaylannın kastedildiği anlamı çıkmakladır.
Nitekim İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında düzenlenen 07.07.1997 tarihli
Protokolün 4. maddesinde "Olaylar" kelimesi, "Her türlü terör ve toplumsal olaylar" şeklinde
tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, birden fazla ili içine alan olaylarda işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması ve aynca olayların faillerini yakalamak amacıyla komşu devletlere sınır ötesi
harekat yapma hususu ile de maddenin fiziki uygulama alanı genişletilmiştir.
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Belirtildiği gibi, 5442 sayılı Ü İdaresi Kanununun İl/D. maddesinin uygulanmasına
yönelik olarak İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında 07.07.1997 tarihli
"Protokol" düzenlenmiştir.

Protokolün 1. maddesinde, bu Protokolün amacına ilişkin olarak, bir veya birden
fazla ilde çıkan veya çıkabilecek olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine askeri birlik tahsis
edilmesinden söz edilmiştir. Halbuki, 5442 sayılı Kanunun 4178 sayılı Kanunla değişik halen
yürürlükte olan son halinde, "...Birden fazla ili içine alan olaylarda, ilgili valilerin isteği
üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlıklarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda
iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri
ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay
Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tararından belirlenecek esaslara göre yürütülür..." hükmü yer
almaktadır. Bir il içerisinde meydana gelen ya da gelebilecek olaylarda valilerin yardım
istemesi ve askeri kuvvet komutanlıklarının yardım etmekle yükümlü olduklarına ilişkin
hususlar Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle, Protokol, 5442 sayılı Kanun'un
öngörmediği bir düzenleme getirmektedir.

Protokolün 5. maddesiyle, terör ve toplumsal olayları değerlendirmek, kullanılacak
kolluk kuvvetlerini düzenlemek, olaylara müdahale yöntemlerini belirlemek,
kesintisiz koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla, il ve ilçe bazında "İl ve İlçe
Güvenlik ve Koordinasyon Komisyonları" ihdas edilmiş, bu Komisyona ayda bir defa olağan,
gerekli görülen hallerde olağanüstü toplanarak, ilin güvenlik durumunun değerlendirmesini
yapma misyonu yüklenmiştir.

İl Güvenlik Koordinasyon Komisyonunun vali, garnizon komutanı veya temsilcisi, il
emniyet müdürü, il jandarma komutanı, MİT temsilcisi ve gerekli görülen diğer ilgililerden
teşekkül etmesi öngörülmüştür.

İlin emniyet ve asayişinden Vali sorumlu olduğuna ve 5442 sayılı Kanunda da böyle
bir komisyon kurulması öngörülmediğine göre, bu Komisyonların halen faaliyette
bulunmasının yasallığı tartışmalı bulunmaktadır.

Protokolün 6. maddesinde, yardım isteyecek makam olarak "mülki amirler" tabiri
kullanılmıştır. Bilindiği gibi İl İdaresi Kanunu bu yetkiyi valiye vermiştir.

Diğer taraftan aynı maddede, yardım isteme talebinin İl ve İlçe Güvenlik
Koordinasyon Komisyonunda değerlendirilmesi ve yapılan durum değerlendirmesi
neticesinde yardım zorunlu görülür ise yardım yapılması düzenlenmiştir. Halbuki, 5442 sayılı
Kanunun İl/D maddesi, valinin duruma göre sözlü ya da yazılı olarak yardım talebinde
bulunması halinde bu talebin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi hükmünü amirdir.
Dolayısıyla, valinin talebini yine onun başkanlık ettiği bir komisyonda değerlendirmek ve
zorunlu görülürse yerine getirmek gibi bir düzenleme kanunun hem lafzına, hem de ruhuna
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Protokolün 7. maddesinde, mülki amirler tarafından önceden yapılacak planlama
ve hazırlıklarda, kolluk kuvvetlerinin kullanılmasına ilişkin esaslar, muhtemel kullanma
planlan ve muhabere irtibatlarının, EMASYA Komutanlıkları ile yeterli bir zaman önce
koordine edilmesi ve bu planların muhtelif senaryolara göre prova edilmesi düzenlenmiştir.

Valilerin emrindeki genel kolluk mensuplarının kullanılmasına ilişkin planların askeri
makamlara verilmesi hususu 5442 sayılı Kanunda yer almamaktadır. Valinin emrindeki
kolluk mensuptan ile olaylara müdahalesi asıl ve askeri kuvvet kullanılması arızi olduğuna
göre, böyle bir düzenleme kanuna aylandır.

Yine benzer şekilde 16. maddede de bu defa EMASYA Planlarının uygulanması
hususunda seminerler düzenlenmesi öngörülmüştür. Ancak, cümlenin başlangıcında bu
işlemlerin mülki makamların koordinatörlüğünde yapılacağı belirtildiği halde, cümlenin
sonunda EMASYA Komutanlıklannın koordinatörlüğünde yapılacağına yer verilmiştir.
Uygulamada planlann uygulanmalan ve seminerler, EMASYA Komutanlıklannın
koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Kanun yardım isteme konusunda valiyi, yardım etme
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konusunda da askeri kuvvet komutanlarım yükümlü kıldığına göre, bu seminerin de yine
valinin isteği ve planlaması doğrultusunda yapılması uygun olacaktır.

Protokolün 9. maddesinde, toplumsal olayların genişlemesi halinde İl ve İlçe
Güvenlik Koordinasyon Komisyonlannih ivedilikle toplanması, EMASYA Komutanlıklarının
olayları takip etmesi, olayların gelişmesini değerlendirmesi ve gecikmenin yaratacağı
mahsurları ortadan kaldırmak için olaylara doğrudan müdahale etmesini düzenlemiştir.Bu
madde Kanuna açıkça aylandır. Valinin yardım isteme talebi olmadan hiçbir makamın
kendiliğinden harekete geçmesi mümkün değildir.

Protokolün 19. maddesinde, birden fazla ili içine alan olaylarda, iller arasında
kuvvet kaydırması ve kullanılması, emir - komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususların
uygulanmasını sağlamak üzere ilgili valilerden birisinin İçişleri Bakam tarafından koordinatör
vali olarak görevlendirilmesi düzenlenmiş, koordinatör valinin EMASYA
Komutanlıklarından yardım istemesi öngörülmüştür. Yine benzer şekilde Protokolün 12.
maddesinde de koordinatör valinin EMASYA Komutanlıklarından yardım istemesi hususuna
yer verilmiştir.5442 sayılı Kanun birden fazla ili içine alan olaylarda geçici olmak kaydıyla
valilerden birisine koordinasyon görevini üstlenmek görevi vermiştir. Kanunda bu konumda
olan valilerin yardım isteyeceğine dair bir husus yer almamaktadır. Böyle bir düzenleme
koordinasyonu sağlamakla geçici olarak görevlendirilen bu valileri, daimi görev icra eden
OHAL Bölge Valisi konumuna getirir.

Protokolün 20. maddesinde, mülki makamlardan kuvvet talebi geldiği andan
itibaren. EMASYA Komutanlıkları nezdinde teşkil edilen asayiş harekat merkezlerinde,
jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerini temsilen personel görevlendirilmesi
düzenlenmiştir.

Bu şekilde, olaylara müdahalenin talep halinde yardıma gelecek olan askeri birliklerin
merkezlerinden yönetilmesi öngörülmektedir. Böylece yetki ve inisiyatif validen komutana
geçmektedir. Bu düzenlemeyi de 5442 sayılı Kanunla bağdaştırmak mümkün değildir.

Protokolün 22. maddesiyle de, EMASYA Komutanlıkları nezdinde Emniyet,
Jandarma ve MİT temsilcilerinin katılmasıyla "Müşterek istihbarat merkezleri"nin tesisi
öngörülmüştür. Bu protokolün dayanağı olarak 5442 sayılı Kanunun İl/D maddesi
gösterilmiştir. Ancak kanunda. böyle bir teşkilatlanmaya imkan tanıyan bir hüküm
bulunmamaktadır. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bu husus da kanuna rağmen değil, yapılacak
yasal düzenlemelerle çözümlenmelidir.

Belirtilen protokol, 5442 sayılı Kanunun İl/D maddesinde düzenlenen Vali-askeri
kuvvet istemi ilişkisine aykırı bir yapıyı öngörmektedir. Özellikle Protokolün 9.maddesinde
yer alan EMASYA Komutanlıklarına gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak
için olaylara doğrudan müdahale etmesine imkan tamyan düzenlemesi, 5442 sayılı Kanun ile
İlde emniyet ve asayişten birinci derecede sorumlu kılman Valinin toplumsal olayları bu
kapsamda terör olaylarım önleme ve başarmada asıl görevli ve sorumlu olması üstüne
kurgulanan yapıyı, dolayısıyla sivil otoritenin kamu düzeni ve güvenliğini sağlama şeklindeki
temel fonksiyonunu zayıflatmaktadır.

EMASYA Protokolü'nün Hakkari İlinde uygulanması;

Komisyonumuzun 29.12.2005 gün ve Esas No: A.01.1 .GEÇ. 10/322,323,324-52 sayılı
yazısı ile; Hakkari Valiliğinden 01.06.2005 tarihinden bu yana İl genelinde terörle mücadele
konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istenmiş, Valilikçe gönderilen ocak 2006 gün ve
0621-3-06/Ter.Oly.(107) (108) sayılı cevabi yazıdan; 01.06.2005-31.12.2005 tarihleri
arasında icra edilen operasyon faaliyet çizelgesinde; Hakkari İlinde, Jandarma bölgesinde
(125) adet arazide arama- tarama, PKK teröristleri ile çatışma gibi faaliyetlerin icra edildiği
belirtilmiş, bu operasyonların bazılarına Hakkari Jandarma Komutanlığı unsurları yanında,
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Hakkari Emasya Tali Bölge Komutanlığı olan Dağ ve Komando Tugayına bağlı birlikler ile
diğer askeri kuvvetlerin katıldığı görülmüştür.

Komisyonumuzca 09.02.2006 tarih ve Esas No: A.01.1.GEÇ.10/322,323,324-128
sayılı yazısı ile, Hakkari Valiliğinden 01.06.2005 tarihinden itibaren İli ve/veya Üi dışında
bulunan askeri birliklerden 5442 sayılı Kanunun 1 l/D maddesi uyarınca toplumsal olav ve
terör olayları konusunda yardım talep edilip edilmediği ile bu hususa ilişkin uygulamanın
nasıl olduğunun belirtilmesi ile anılan konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler istenmiş, Hakkari
Valiliği'nin 16.02.2006 tarih ve 224 sayılı, 05.04.2006 gün ve 843 sayılı yazılan ile;
Valiliklerince il dışında bulunan askeri birliklerden 5442 sayılı Kanun'unll/d maddesi
uyarınca herhangi bir talepte bulunulmadığı, sadece Emniyet Müdürlüğü sorumluluk
bölgesinde, 'Terörist başı Abdullah ÖCALAN'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin
yıldönümü münasebetiyle 15.02.2006 günü ve öncesinde terör örgütü ve yandaşlarının çeşitli
kitlesel eylemlere tevessül edecekleri göz önünde bulundurularak 14.15.02.2006 tarihlerinde
İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerinde aynı anda çıkabilecek olayların
dağıtılmasının zor olması durumunda olayların büyümesinin önlenmesi amacıyla 12.02.2006
tarih ve 222 sayılı yazılan ile 5442 sayılı Kanun'un İl/d maddesi gereğince İl Dağ ve
Komando Tugay Komutanlığı ve Yüksekova 21. Jandarma Şuur Tugay Komutanlığından
yeteri kadar askeri kuvvetin uygun yerlerde konuşlandırılması istendiği, jandarma sorumluluk
bölgesi için ise, yalnızca, Hakkari Valiliği'nin 08.12.2005 gün ve 10221 sayılı yazısı ile, terör
örgütü faaliyetlerinin önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Yeniköprü-Yüksekova
yol güzergahı ve çevresindeki arazi kesimlerinde 08.12.2005 tarihinden itibaren Hakkari İl
Jandarma Komutanlığının yapacağı operasyonel faaliyetlerde kuvvetin yetersiz kalması
sebebiyle belirtilen bölgede kullanılmak üzere Garnizon Komutanlığından uygun kuvvet
takviyesi istendiği, belirtilmiştir.

Bu yazılardan açıkça görüldüğü üzere;

Hakkari İl genelinde 01.06.2005 tarihinden bu yana Hakkari Jandarma Komutanlığı
sorumluluk alanında (125) defa arazi arama- tarama faaliyeti, operasyon icra edilmesine,
askeri kuvvetlerin de işbu faaliyetlerin bir çoğuna katılmasına rağmen, Hakkari Valisi'nin
askeri kuvvetlerden (Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından) sadece (1) defa
yardım istediği anlaşılmaktadır.

ii)Nasıl olur da Kanun'da vaz edilen açık hükme rağmen askeri kuvvet talep
edilmeden askeri birlikler, bu operasyonlara katılabilmektedir.? Bu sualin cevabını, bazı
Valilerin bu nevi operasyonlara ilgili askeri birliklerin katılmalan yönünde genel onay
vermelerinde veya Emasya Komutanlıklarının da , Protokolün 9. maddesindeki düzelemeden
istifadeyle, gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak için Vali'nin askeri kuvvet
talebini beklemeden olaylara doğrudan müdahale edebilmelerinde aramak gerekir.

Tabii olarak bu durumda, her olay öncesi ve o olaya özgü olmak şartıyla Vali'nin
askeri birliklerden kuvvet istemesi yerine genel onay vermesi, Emasya Komutanlılannın da
Vali'nin istemi olmadan terörle mücadele operasyonlarında görev alması, Kanun'a aykırılık
teşkil edecek, yapılan operasyonlan hukuken sakatlayacak, terörle mücadelede asıl görevli ve
sorumlu sivil idare yerine askerin temel belirleyici olduğu algılamasına zemin hazırlanmış
olacaktır.

Belirtilen tüm bu nedenlerle birlikte, Avrupa Birliği müktesebatma uyum sürecinde
olan ülkemizin, sivil-asker ilişkilerine yoğun eleştirilerin yöneltildiği, bu konuda Birliğin
benimsediği ilke ve değerlerle uyuşmayan yapısına ciddi itirazlann da yapıldığı göz önünde
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tutularak anılan Protokol'ün bir Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmesi gereği açık
bulunmaktadır.

b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan J.Gn.K.hğı birlikleri ile
J.Gn.K.hğı arasındaki emir komuta bağlantısının diğer bölgelere göre farklılık gösterdiği,
Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerindeki J.Gn.K.bğı
birliklerinin İç Güvenlik Harekatuun yürütülmesi ile ilgili konularda Kara Kuvvetleri
Komutanlığı birliklerinin Harekat Komutası/Kontrolünde olduğu, bu kapsamda;

• Hakkari İl J.Komutanlığı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay K.liğına (Hakkari
EMASYA Tali Bölge K.hğı),

• Hakkari Dağ ve Komando Tugay KJığı, Van J. Asayiş Kolordu K.lığına
(EMASYA Bölge Komutanlığı),

• Van J. Asayiş Kolordu KLlığı Malatya 2 nci Ordu K.lığına,
• Malatya 2 nci Ordu K.hğı da Kara Kuvvetleri Komutanlığına,

Bağlı olarak hizmetlerini yürüttüğü anlaşılmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/D maddesindeki düzenleme belli şartların
gerçekleşmesi ve ilgili Vali yada Valilerin talep etmesi halinde askeri birliklerin iç güvenlik
hizmetinde'geçici olarak kullanılmalarına ilişkin esasları düzenlemektedir. Dolayısıyla 5442
sayılı Kanunun İl/D maddesi gereğince Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
arasında 1997 yılında imzalanan Protokol ve bu protokol gereğince Genelkurmay
Başkanlığınca hazırlanan EMASYA Direktifi, ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak bir sistemi
öngörmektedir.

Ancak Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerinde
J.Gn.K.hğı birliklerinin iç Güvenlik Harekatının yürütülmesi ile ilgili konularda Kara
Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine bağlı olarak hizmet verdikleri ve bu durumun belli bir
zamana has, anzi bir durum olmadığı, süreklilik arzettiği anlaşılmaktadır. Bölgede OHAL
uygulamasının ve OHAL Bölge Valiliğinin kaldırılmış olmasına rağmen belli illerde bölgesel
nitelikli bu uygulamanın devam etmesi ve iç güvenlikten Kara Kuvvetleri Komutanlığının
sorumlu obuası, aynca Van, Hakkari, Şırnak ve Sürt illerinden sorumlu Van Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanlığının varlığını devam ettiriyor obuası, polis bölgesi dışındaki alanlarda iç
güvenlik hizmetini İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak sunan Jandarma Genel
Komutanlığı ve bağlı birlikleri acısından olduğu kadar emniyet ve asayişten birinci derecede
sorumlu olan Valiler açısından da yetkisini kullanamama sonucunu doğurmaktadır. Hakkari İl
Jandarma Komutanının iç güvenlik hizmeti sunarken, Hakkari'deki Tugay Komutanına,
Van'daki Asayiş Kolordu Komutanına, Malatya'deki 2 nci Ordu Komutanına ve Kara
Kuvvetleri Komutanına bir şekilde bağlı olarak hizmet vermesinin pratik bir yaran olmadığı
düşünülmektedir. İl Valisinin, Jandarma Genel Komutanlığının, İçişleri Bakanlığının pasifize
edildiği bu sistemin devamında kamu yaran olmadığına inanılmaktadır.

Ü Jandarma Komutanlıklarının, İl Emniyet Müdürlükleri gibi mülki hizmetler
açısından doğrudan İl Valisine bağlı olarak hizmet sunması esasına aykın olan tüm
uygulamalann ivedi olarak gözden geçirilmesi ve kaldırılması, jandarmanın tarihten gelen
misyonu çerçevesinde askeri hizmetler hariç başka Kuvvetlerin etkisinden çıkarılarak, Genel
Komutanının kendi hiyerarşisi içinden çıkacağı bir yapıya kavuşturulması gerektiğine
inanılmaktadır.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla, kentlerde yaşayan vatandaşların iç güvenlik
hizmetlerini neredeyse birbiriyle hiçbir benzerliği olmayan farklı iki kurumdan (Emniyet-
Jandarma) alıyor olmalarının mantıklı bir izahı yapılamamaktadır. Kurumsal ve mesleki
taassupların bir yana bırakılarak iç güvenlik hizmetlerinin İçişleri Bakanlığına bağlı tarihi
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geçmişi ve birikimi olan polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından başka bir
müdahaleye gerek kalmaksızın aynı şartlarla yürütülmesinin sağlanması konusunda gerekli
yasal altyapı oluşturulmalıdır.

Bu alandaki konuların açıkça konuşulamıyor, tartışılamıyor olmasının sorun olmadığı
manasında yorumlanmaması gerektiği, sivil, askeri ve siyasi otoritelerin bir araya gelerek iç
güvenlikle ilgili sorunları ayrıntılı olarak masaya yatırması gerektiği, AB uyum sürecine
uygun tedbirlerin gecikmeksizin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tüm bunların dışında; olağanüstü ve sıkıyönetim dönemleri hariç, olağan dönemlerde,
iç güvenlik konusunda ülkenin bir yöresinde veya tamamında sürekli veya geçici olarak
Genelkurmay Başkanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının doğrudan görev üstlenmesi
gerektiği konusunda bir zorunluluk ve/veya siyasi irade varsa, yasa koyucunun bu yönde
hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Kanuni bir düzenleme yapmasının da bu konudaki
tartışmaları ve çekişmeleri ortadan kaldırmak açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

14- İçişleri Bakam onayı üzerine Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye
Müfettişleri marifetiyle Jandarma Genel Komutanlığı mülki iş ve işlemleri ile Emniyet Genel
Müdürlüğü iş ve işlemlerinin denetlenmesi esastır. Ayrıca, Valilerinde 2803 sayılı Kanun
gereği görev yeri Jandarma Teşkilatının mülki iş ve işlemlerini denetleme görevleri
bulunmaktadır. Mülkiye Müfettişleri denetimlerini Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan
teftiş programına uygun olarak yürütmektedirler. Gerek anılan mevzuat gerekse söz konusu
teftiş programlarında Müfettişlerin anılan kuruluşların istihbarat iş ve işlemlerinin
denetlemeyeceği yönünde bir hüküm yer almamakta ise de, uygulamada genel teftişlerde
istihbarat hizmetlerinin denetlenemediği bilinmektedir. Bu durumun gerekçesi açık değildir.
İçişleri Bakanının bu birimlerin teftişi için özel onay vermesi gerektiği ifade edilmektedir.

Komisyonumuzun 07.03.2006 tarih ve A.01.1.GEÇ.10/322,323,324-182 sayılı yazısı
ile, Hakkari Valiliği'nden; 2004-2005 yıllarında Hakkari Valileri ya da görevlendirdiği Vali
Yardımcıları tarafından istihbarat hizmetleri de dahil olmak üzere Hakkari İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş ve işlemlerinin denetlenip denetlenmediği sorulmuş,
Hakkari Valiliğince gönderilen 31.03.2006 tarih ye 773 sayılı yazıda, 2004-2005 yıllarında
Hakkâri Valisince Yüksekova, Şemdinli, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Atatürk Polis
Merkezinin muhtelif tarihlerde denetlendiği ancak istihbarat iş ve işlemlerinin
denetlenmediği, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının ise mülki görev iş ve işlemleri ile
istihbarat hizmetlerinin denetlenmediği belirtilmiştir.

03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5397 sayılı Kanunda ise açıkça, suç işlemeyi
önlemeye ilişkin iletişimin dinlenmesi, teknik takip v.b konuların diğer görevliler yanında
ilgili Bakanlık -ki burada ilgili bakanlık anılan kurumlar bakımından İçişleri Bakanlığı 'dır-
tefu'ş elemanları tarafından da denetleneceğini amir bulunmaktadır.

Zikredilen durum muvacehesinde, Jandarma ve Emniyet İstihbarat birimlerinin
değinilen elemanlarca denetlenememesi olgusunun; kurumların istihbarat usul ve
yöntemlerinde ortak hareket etmelerine, olası kanuna aykırı uygulamaların önlenmesine,
mevzuata aykırı işlem tesis edenlerin ortaya çıkarılmasına hizmet etmeyeceği aşikardır.
Jandarma ve Emniyet teşkilatlanna tanınan istihbarat görev ve yetkisinin amaca uygun, yasal
sınırlar içinde davranmaları, kendilerine tanınan kanuni çizgi dışına taşmamaları, muhtemel
suç işleme zeminin etkisiz kılınmasının bir önemli ayağını oluşturan, adeta erken uyan
sistemi gibi işlev görebilecek etkin ve verimli denetim mekanizmaları aracılığıyla mümkün
olabilecektir.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye 2005 yılı İlerleme Raporunda;
"Jandarma, askeri görevleri itibariyle Genelkurmay Başkanlığına, kolluk kuvveti işlevi

itibariyle İçişleri Bakanlığına bağlıdır. İç güvenlik politikası üzerinde tam sivil denetim
sağlanması için, İçişleri Bakanlığının, valilerinin ve kaymakamların Jandarma üzerindeki
denetimi güçlendirilmelidir." hususuna vurgu yapılmaktadır.
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Belirtilen nedenle, Jandarma ve Emniyet İstihbarat birimlerinin iletişimin dinlenmesi
dahil, tüm istihbarat iş ve işlemlerinin; İdarenin tesis ettiği işlemlerde kamu yararının esas
alınması, "kanuni idare" ilkesinin hakim olması bakımından mevzuatla görevli ve yetkili
kılman denetim elemanlarınca denetlenmesi konusunda, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık
Makamınca gerekli tedbirlerin alınması lüzumu değerlendirilmeli, 2803 sayılı Kanun ile
Valilere, mülki teşkilata tabi jandarmanın mülki görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerini
denetleme ve teftiş etme yetkisi tanıyan hükmü Kaymakamlara da teşmil edilmeli, ayrıca Vali
ve Kaymakamların Jandarma personeli üzerinde sicil, disiplin, izin gibi konulardan
kaynaklanan sorunların giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

15- Şemdinli ve Yüksekova'da meydana gelen olaylar sırasında belediye başkanları ile
yerel politikacıların, bazı avukatların her aşamada çok etkin olduktan, adeta bir uzlaşmacı
rolüne büründükleri, başta Hakkari Valisi olmak üzere yöneticilerin de bu gelişmeyi teşvik
ettikleri, kamu idarecilerinin toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapmaları, uyum içerisinde
iş ve işlemlerini yürütmelerinin genelde arzu edilen bir durum olduğu, toplumu yönlendirme
gücüne sahip olan milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il genel meclis üyelerinin,
muhtarların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, halkın değer verdiği avukat, doktor gibi
kişilerin kamu idaresine yakın olmalarının, aslında arzu edilen ve teşvik edilmesi gereken bir
durum olduğu,

Ancak, Şemdinli'deki gelişmeleri salt bu mantık içinde ele alarak mazur görmenin
mümkün olmadığı, meydana gelen bombalama olayına ilgili kurum ve kuruluşların müdahale
etmesine ve gereğini yapmasına bile fırsat tanımadan, Devletinin kurum ve kuruluşlarını
hedef alan, mer'i mevzuata göre açıkça suç teşkil eden toplumsal eylemleri ardı ardına
işleyen, bunları yönlendiren ve büyük ihtimalle terör örgütünün uzantısı konumundaki kişilere
müdahale edilememesinin, hatta bu konudaki acziyeti gösterir şekilde yerel bazı kişilerle
irtibata girilerek yardım istenmesinin, belli bir alanın tamamen boşaltılmasının, bu kişilerin
söz vermelerine ve iyi niyetlerine bağlı olarak resmi işlemlerin yapılması gibi bir sürece
girilmesinin, aslında güvenlik güçlerinin alması gereken bazı tedbirleri vatandaşların veya
belediye başkanına bağlı olduğu söylenen kollarında kırmızı şerit bulunan kişilerin almasının
ve bundan yarar umulmasının terör örgütünün bölgedeki yeni stratejisine yardımcı olmaktan
öte bir anlamı olmayacağı, ayrıca bu uygulamalarla bundan sonra da bölgedeki halkın
kışkırtılması ve galeyana getirilmesi halinde müdahale etmesi gereken kamu kurum ve
kuruluşlarının değil, yöredeki politikacıların ve örgütün milis güçlerinin sözleri ve
talimatlarının etkili olacağının da zımnen kabul edildiği,

Şemdinli olayları sırasında ki problemlerin sevk ve idare konusundaki yetersizlikten
kaynaklandığı, Devletin bölgedeki polis ve asker gücünü en geç iki saat içerisinde ilçeye
intikal ettirebilecek güce sahip olduğu, dolayısıyla Şemdinli'de yaklaşık bir hafta süreyle
Devlet hakimiyeti tesis edilememesinin imkansızlıkla izah edilecek bir tarafı olmadığı,
idarecilerin sorunlarla karşılaştıkları her fırsatta yerel politikacıların yardımına müracaat
etmeleri halinde günün birinde bu kişilerin yardımından yoksun kalınabileceğini veya açıkça
karşı tarafla yer alabileceklerini de düşünmeleri gerektiği,

Yukarıdaki bu değerlendirmeden, toplumsal olaylara Devletin bütün gücüyle karşı
durması, güvenlik kuvvetlerinin çok sert tedbirler alması, kınp dökmesi gerektiği gibi bir
sonucun da çıkmaması gerektiği, gerek polis ve jandarma, gerekse yardım talep edilmesi
halinde diğer askeri birliklerimizin mevcut mevzuata uygun olarak çıkabilecek olayları
önleyebilecek nitelik ve niceliğe sahip olduğu, teknik donanımlarının da bunun için yeterli
olduğu,

Yapılması gerekenin, yasal sınırlar içerisinde ve kararlılıkla sorunların üzerine
gidebilecek, aynı anda Devletin gücünü ve şefkatini gösterebilecek inisiyatif sahibi sivil
idarecilerin bölgede çalışmasına imkan verilmesi olduğu değerlendirilmiştir.
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16- Şemdinli Üçe girişindeki Polis Noktasına, 9 Kasım 2005 günü saat 16:00 civarında
anılan noktaya kalabalık tarafından taşlı, sopalı, silahlı saldın yapıldığı, burada bulunan Polis
Memurlarınca İlçe Emniyet Müdürlüğünden kuvvet yardımı talep edildiği halde, 17 :00 kadar
herhangi bir yardım gönderilmediği, saat 17 :00 sularında Askeri birliğin olay yerine intikali
ile burada görevli (4) Polis memurunun kurtarıldığı, Polis Noktasının boşaltıldığı
incelenmiştir.

Hakkari Valisi aynı gün saat 16 sularında Şemdinli İlçesine gelip Taktik Alay
Komutanlığında Kriz Merkezi oluşturmasına, Kriz Merkezinde İl Emniyet Müdürü ve İl
Jandarma Komutanı gibi Güvenlik Birim amirleri bulunmasına rağmen söz konusu noktaya
herhangi bir yardımda bulunulmamış, oradaki 4 Polis Memuru kontrolden çıkmış topluluğun
insafına terk edilmiş, Güvenlik Güçlerinin bu derece zayıf duruma düşürülmesine neden
olunmuştur.

Şemdinli Emniyet Müdürlüğünce tutulan tutanaklardan da anlaşıldığı üzere, 09 Kasım
2005 günü terk edilen Polis Noktasının görevlilerce 10 Kasım 2005 tarihinde yandığı
görüldüğü halde, olay yerine gidilip görgü ve tespit yapılamadığı, bu işlemin ancak noktanın
yandığı tarihten 3 gün sonra yapılabildiği, yeni bir polis noktasının da ancak 17 Kasım
tarihinde oluşturulduğu, bu arada polis noktasına yasadışı bir levhanın bu süre boyunca asılı
kaldığı anlaşılmıştır.

Polis Noktalan İl ve İlçe girişlerinde devletin varlığının algılanmaya başlandığı,
mahallerdir. İl ve İlçelerin polis noktalan, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması
fonksiyonunun öncüleridir. Bu noktalann herhangi bir nedenle terk edilmesi, boşaltılması,
devlet gücünün mevzi kaybetmesi anlamına gelir. Bu noktalan bırakmak sadece sembolik bir
güç kaybı manası taşımaz. Güvenlik hizmeti boşluk kabul etmez. İncelenen olayda da olduğu
gibi terk edilen Polis noktasına yasadışı levha konulması bu boşluğun nasıl doldurulduğunun
ibret verici bir örneğini teşkil etmektedir.

Hangi düşünceyle olursa olsun, Devletin temel fonksiyonu çerçevesinde sunulan
güvenlik hizmetlerinin sinir uçlan olan Polis Noktalarının hiçbir tedbir alınmadan
boşaltılması, bu mahallin Terör Örgütü yanlılannın insiyatifine bırakılması bir güvenlik
zafiyeti olarak görülmelidir.

17- 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli ilçesinde Umut Kitapevinde meydana gelen
patlamayı protesto etmek amacıyla 15 Kasım 2005 tarihinde Yüksekova da gerçekleştirilen
yasadışı toplumsal gösterilerde hayatım kaybeden üç vatandaşın yalanlan ile gerek Mülkiye
müfettişleri ve gerekse Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde, ölen şahısların terör örgütü
ile aralannda herhangi bir ilişki olduğuna dair bir kanaat edinilememiştir.

Kanunda açıkça toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın
derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve
tespit edileceğini öngördüğü, incelediğimiz olayında Yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü
olduğu, bu gösteri yürüyüşü sırasında Güvenlik Güçlerine ve bunların kullandıkları araç ve
gerece karşı, Taşlı, Sopalı, Silahlı saldında bulunulduğu, Göstericilerin dağıtılması amacıyla
öncelikle ihtar.su panzeri v.b gibi Polisin zor kullanma yetkisinin kademeli olarak işletilmeye
çalışıldığı, ancak eylemcilerin gittikçe artan şekilde saldın ve tecavüz niteliğini alan
eylemleri, Kalabalığa müdahale eden Polis Panzerinin devrilmesi ile Göstericilerin bu panzere
yönelerek tahrip etme ve yakma girişiminde bulunmalan, bu eylemleri sırasında PKK Terör
örgütünü öven slogan, Döviz, Sözde Bayrak v.b hareketleri nedeni ile kontrol edilmesinin,
bastınlmasının oldukça zorlaştığı anlaşılmaktadır. Olayların tam bu safhasında bu
göstericilerden 3 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmaktadır. Bahse
konu 3 kişinin ölümüne yol açan silahla ateşin kim veya kimlerden kaynaklandığı henüz
aydınlatılamamıştır. Bu konunun Yüksekova Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma
sonucunda açıklığa kavuşturulacağı tabiidir. Ancak şayet anılan 3 kişinin ölümüne Güvenlik
Kuvvetlerince açılan silahlı ateş sonucunda sebebiyet verilmişse bu durumda Güvenlik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



— 676 —

Kuvvetlerinin silah kullanma yetkilerinin doğup doğmadığını, doğmuşsa doğrudan öldürmeye
mi yoksa etkisiz hale getirmeye yönelik mi ateş edilmesi gerektiği sorununun açığa
çıkarılması zarureti doğar.

Yüksekova Üçe Emniyet Müdürü Ergin İşler, Komisyonumuza 14.03.2006 günü
verdiği ifade de, 15 Kasımda meydana gelen gösterilere Güvenlik Kuvvetlerince müdahale
esnasında kesinlikle silah kullanma talimatı vermediğini ifade etmiş, Komisyonumuzca da
olaya müdahale ile görevlendirilen diğer Polis Amirlerinin de böyle bir emir verdiklerine dair
her hangi bir bilgi ve bulguya da ulaşılamamıştır. Bu halde ilgili kuvvet amirinin emri
obuadan Polisin kendiliğinden ve hedefe doğrudan ateş açtığı yönünde kuvvetli bir şüphenin
oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Bu olayın gerçekleştirilmesinde Polisin silah kullandığı farz
edildiğinde İlçe Emniyet Müdürü ve diğer olaya müdahale eden kolluk amirlerinin izni ve
emri obuadan topluluğa silahla ateş açılması cezai ve idari yönden gerekli takibata konu
olacaksa da, bu durumun Kolluk amir ve memurları arasında emir komuta ilişkisinde ciddi bir
güvenlik zafiyetinin kendini gösterdiğini, güvenlik algılamasında önemli bir sapmayı işaret
ettiğini, olabilecek böylesi toplumsal olaylara bir bütünlük içerisinde müdahale edilmesi,
sağlıklı tedbir alınıp uygulanması konusunda kriz işaretleri verdiğini belirtmek gerekir.

Yüksekova'da meydana gelen bu olaylar ölçek alınarak Güvenlik kuvvetlerin
toplumsal olaylara müdahale etkinliklerinin arttırılması ihtiyacı kendisini şiddetli bir şekilde
hissettirmektedir. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğünce Polisin toplumsal olaylar
konusunda eğitilmesine yönelik var olan Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması
komisyonumuzca tavsiyeye değer görülmektedir.

18- Hakkari Ü Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk sahasında 15 Temmuz -17 Kasım
tarihleri arasında (4) tanesi D Merkezinde, (6) tanesi Şemdinli de, (8) tanesi de Yüksekova da
olmak üzere (18) adet patlama meydana geldiği, bölgede bu kadar patlama meydana gelir
iken;

a-) İl Valiliğince, İl genelinde son dönemde meydana gelen terör olayları konusunda
etkili, caydırıcı tedbirler geliştirilemediği, İl genelinde Emniyet görevlilerinin dengesiz
dağılımına müdahale edilemediği, Şemdinli olayı ile ilgili olarak İl Valisinin, ilçede kaldığı
üç gün içerisinde insiyatifi ele alamadığı, Şemdinli'de ve Yüksekova'da hayatını kaybeden
kişilerin cenazelerinin Diyarbakır'dan getirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin
planlanmaması nedeniyle terör örgütü ve yandaşlarına propaganda yapacakları önemli bir
alanın bırakıldığı, Şemdinli'de polis noktasının faaliyete geçirilmesinin 24 saat geciktirildiği,
bölgedeki askeri birliklerden 5442 sayılı Kanunun İl/d maddesi çerçevesinde re'sen kuvvet
istemekten kaçındığı, bunun yerine çevre illerden ve hatta Ankara'dan takviye emniyet
personeli getirmeye gayret ettiği,

b-) İl Emniyet Müdürlüğünce; 01.06.2005 tarihinden günümüze kadar meydana gelen
terör, özellikle bombalama olaylarım Önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı tedbirler
geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin gösterilmediği, İl Emniyet Müdürlüğünce diğer
istihbarat birimleriyle müşterek olarak herhangi bir istihbari çalışma yürütülmediği, bu
konuda teşebbüste bulunulmadığı,

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün C Tipinin C Standartlarına göre kurulmuş olup
norm kadro çalışmalarına göre (1280) personel ile görev yapılması gerekirken, (996)
personel ile görev yapıldığı, (284) personele ihtiyaç duyulduğu, eksik olan personel
ihtiyacının giderilmesi için Genel Müdürlük nezdinde etkin bir çalışma yapılmadığı,

Hakkari ilinde Emniyet Hizmetleri Sınıfi Personelinin 01.06.2005 tarihi itibari ile il
merkezinde (650), Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde (236) ve Şemdinli Üçe Emniyet
Müdürlüğünde (54) personel olmak üzere dağılım gösterdiği, Yüksekova ve Şemdinli
ilçelerinin Terör geçiş güzergahı, sınır ilçe olmaları ve de örgüt üzerindeki hassas
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konumlanna rağmen personel dağılımınm aşın dengesiz yapıldığı, Personel dağılımı
konusunda Hakkari İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerini 2004 Yılı Yaz Teftiş" Programı
çerçevesinde teftiş eden Mülkiye Müfettişlerinin düzenledikleri Teftiş Raporlarında konuya
değinmelerine rağmen bu konuda somut çaba gösterilmediği,

İlçelerden Komisyonumuza yazılan cevabi yazılarda da ortak olarak personel eksikliği
nedeni ile önleyici hizmetlerin yeterince yerine getirilemediği ifade edilmesine rağmen
personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak herhangi bir işlem yapılmadığı, önemli
patlamaların olduğu Şemdinli ilçesine bomba uzmanı ve ekibi görevlendirilmediği, bu
hizmetlerin bir saat uzaklıktaki Yüksekova ilçesinden karşılanmaya çalışıldığı, istihbarata
önem verilmesi gerektiği halde Şemdinli'de istihbarat biriminin oluşturulmadığı,

9 Kasım 2005 günü Hakkari'den kara yoluyla hareket eden takviye polis gücünün
zamanında Şemdinli'ye giremediği ve gece saatlerine kadar bekletildikten sonra ortalık
kısmen yatışınca ilçeye intikallerinin sağlanabildiği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerininde
ilçede olduğu dönemde Şemdinli'deki polis noktasında dört polis memurunun yüzlerce kişinin
taşlı sopalı saldırılarına uğraması sırasında polis memurlarının sürekli yardım çağrılarında
bulunmalarına rağmen yardıma gidilmesinin organize edilmediği, olaylar sırasında İl
Emniyet Müdürünün kendisi ilçede olmasına rağmen Emniyet Müdürlüğüne gidip olaylara
müdahale etmek yerine Taktik Alaydan olayları takip etmeyi yeterli gördüğü,

c-) Şemdinli İlçe Emniyet Müdûrünce; İl Emniyet Komisyonu toplantılarında Bölgede
olması muhtemel terör olaylarına yönelik alman istihbarı bilgiler ve bu olayların önlenmesine
yönelik belirtilen tedbirler, aynca ilçe Kaymakamlığının İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazdığı
06.07.2005 tarih ve bila sayılı yazısı ile " Şemdinli ilçe merkezinde değişik tarih ve
zamanlarda ilçe nüfusuna kayıtlı olmayan şahısların geliş gidiş yaptıklan,özellüde şehir
içerisinde araç ile dolaştıkları bahse konu şahısların terör örgütü mensubu olacakları
değerlendirildiği, bu nedenle ilçe merkezinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak özellikle
kimlik kontrolüne dayalı uygulamalara ağırlık verilmesi, sahte nüfus cüzdanı ile dolaşan terör
örgütü mensuplarının olabileceğinin değerlendirildiği ve gerekli çalışmaların yapılması" emri
olmasına rağmen,

Şemdinli ilçe merkezi ve Polis Noktasında. Patlamalar öncesinde ve patlamalar
sırasında önleyici hizmetler kapsamında Adli mercilerden alınmış izinle yapılan herhangi bir
arama faaliyeti olmadığı, patlamalar ve diğer toplumsal olayların akabinde Şemdinli Sulh
Ceza Mahkemesinin 22.11.2005 gün ve 2005/57,01.12.2005 gün ve 2005/61, 16.12.2005 gün
ve 2005/67, 30.12.2005 gün ve 2005/72 ve de 16.01.2006 gün ve 2006/1 sayılı Genel Arama
Kararlan ile, Polis Noktasında genel aramalar yapıldığı, Yapılan aramalar esnasında Araç,
kişi v.b herhangi bir kayıt tutulmadığı, dolayısıyla geçmişe ait sorgulama yapılamadığı,

Yine İlçe Emniyet Müdürü Tacettin ASLAN'in 31.01.2006 günü Komisyonumuza
verdiği ifadesinde bu konu ile ilgili olarak özetle; "İlçede tüm personelle birlikte halkla iç içe
olduklarını, şehre giren çıkan herkesi aşağı yukan tanıdıklarını, personelini de halkı bu
konuda sıkmamalan gerektiği konusunda uyardığını, arama noktasındaki uygulamalann halka
zulüm yapma gibi değerlendirildiğinden dolayı bu tür uygulama yapmayı tasvip etmediğini"
ifade etmesinden de anlaşıldığı üzere,Olaylar öncesinde ve olaylar sırasında İlçe Emniyet
Müdürlüğü yetkililerince ilçe içerisinde ve polis noktasında yapılan önleyici zabıta
hizmetlerinde bir zafiyet olduğu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Biriminin
kurulmasında yeterli çabanın gösterilmediği, terör ve özellikle bombalama olaylannın
önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin
gösterilmediği, İlçe genelinde önleyici tedbirlerin alınmasında ciddi eksiklikler olduğu,

d-)Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce;Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü
yetkililerince her ne kadar 26.09.2005 ile 25.12.2005 tarihleri arasında yetkili mahkeme karan
ile (7) adet arama yapıldığı belirtilmekteyse de;
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ilk arama kararının çıkarıldığı 26.09.2005 tarihinden önce ilçede:
- 29.07.200S tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde,
- 31.08.2005 tarihinde Akarsu iş merkezinde,
- 02.09.2005 tarihinde Van Erciş Otobüs firmasına ait otobüste patlama,
- 15.09.2005 tarihinde Zağros iş merkezi önünde patlamalar meydana geldiği,

Terör ve özellikle bombalama olaylarının önlenmesi kapsamında, etkili, caydırıcı
tedbirler geliştirilmesi konusunda yeterli gayretin gösterihnediği.Yukanda sayılan (4) Patlama
Olayından önce ve patlamalar sırasında, ilçede herhangi bir arama icra edilmediği, İlçe
genelinde arama faaliyetlerinin 26.09.2005 tarihinden itibaren yürütülmeye başlandığı, ilçede
yaşanan son dönemdeki patlamalar esnasında ve sonrasında daha da Önem kazanan önleyici
hizmetlerin uygulanmasında yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi yönünde etkin çaba
sarfedilmediği, ilçede süregelen patlamalar obuasına rağmen ilçe giriş ve çıkışlarında Polis
kontrol noktası oluşturulmadığı, Yüksekova'da meydana gelen bazı bombalama olaylarının
henüz aydınlahlamadığı ve şüpheli durumdaki bu patlamaların nallan Devlete bakış açışım
olumsuz yönde etkilediği, ilçedeki 21 nci Sınır Jandarma Tugay Komutam ile emniyet
hizmetlerinin sunumu konusunda bazı sorunlar yaşandığı, İlçe Emniyet Müdürünün bölgede
görev süresi iki yıl olmasına rağmen üçüncü yıldır bölgede çalıştığı, Trabzon iline tayini
çıktığı halde ayrılmak istemediği,

e-) İl Jandarma Komutanlığınca; Komisyonumuza 21.02.2006 günü ifade veren
Hakkari Emniyet Müdürlüğü istihbarat Şube Müdür Vekili Hüseyin KESKİNKILIÇ ifadesi
ve İfadesi sırasında Komisyona sunduğu belgede yapılan incelemede görüldüğü gibi;

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 16.10.2005 tarihinde " Bir örgüt mensubuna
verilmek üzere göndericinin Narlı Market, Alıcının da Şemdinli İlçesinde Umut Kitabevi
adresli olan bir paketin gönderildiği ve bu paket içerisinde örgüte ait elektronik cihazların
bulunduğu" istihbaratının İlgili birimlerine iletilmek üzerine Emniyet müdürlüğüne
16.11.2005 tarihinde yani istihbaratın elde edildiği tarihten 1 ay sonra Emniyet Müdürlüğü ile
paylaşıldığı,

Ayrıca, İstihbarat Birimlerinin İl Emniyet Toplantıları gereğince yapmaları gereken
haftalık değerlendirme toplantılarının ve bunlara ilişkin kaydın 1 Kasım 2005 Tarihinde
meydana gelen büyük patlamadan itibaren düzenli olarak tutulmaya başlandığı,

f-) Hakkari MİT Bölge Müdürlüğünce; Hakkari Merkez, Şemdinli ye Yüksekova
ilçelerinde meydana gelen terör olayları çerçevesinde, 01 Haziran 2005- 3 MART tarihleri
arasında Hakkari MİT Ünitesince ilgili icra makamlarına (488) yazılı ve ivediliğine binaen
(19) Şifai bilgi aktarımında bulunulduğu, sözü edilen bilgilerle tehdit unsurlarının barındıkları
alanlar, militan, silah, finans güçleri, sınır geçişleri, bölgeler arası hareketlilikleri, eylem
planlamaları, stratejik düzeyde alman kararların olası bölgesel yansımaları hususlarında elde
edilen ham bilgilerin ilgili birimlere aktarıldığı,

MiT'in değerlendirmelerinin daha çok stratejik boyutta olduğu, ne tür tehditlerin
gelişebileceği, bunun hangi bölgelerde odaklanacağı şeklinde çalışma yaptıkları,
yapılanmalarım keşif istihbaratı elde etmek üzere kurmadıkları, çalışma biçimlerinin stratejik
düzeyde bilgi derlemek olduğu, aksi takdirde, jandarma veya emniyet kadar bir güçle bölgede
bulunmaları gerektiği,

Ancak, 9 Kasım 2005 günü Umut Kitapevinde meydana gelen olayın mağduru Seferi
Yılmazla ilgili bir çalışmalarının bulunmadığı, bölgede meydana gelen patlama olaylarının
failleri ve sebepleri konusunda olaylar öncesinde ve sonrasında bilgilerinin olmadığı,

İncelenmiştir.
Komisyonumuzun çalışma alanını kapsayan süreç içerisinde bölgede görev yapan üst

düzey kamu görevlilerinden II Valisi hakkında İçişleri Bakanlığınca Tokat Valisi ile yer
değişikliği uygulamasının yapıldığı, komisyonumuzca bölgeye yapılan çalışma gezisinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1153)



- 6 7 9 -

yapılan bu değişikliğin olumlu etkilerinin kendisini göstermeye başladığı memnuniyetle
müşahede edilmiştir. Bundan böyle bölgeye tecrübeli Vali ve Kaymakamların
görevlendirilmesi uygulamasına devam edilmesi sağlanmalıdır.

Yaşanan olaylar şuasında bölgede olan ve halen Bölgede görev yapan Güvenlik birim
amirlerinin tesis ettikleri iş ve işlemleri ile genel tutum ve davranışlarının Kurumlarınca
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Ayrıca Hakkari MİT Bölge Müdürlüğü yetkililerince her ne kadar, yapılanmalarını
keşif istihbaratı elde etmek üzere kurmadıklarını, çalışma biçimlerinin stratejik düzeyde bilgi
derlemek olduğunu ileri sürülse de, Şemdinli ilçe merkezinde 05.08.2005 tarihinde 5
askerimizin şehit olduğu ve yine 01.11.2005 tarihinde İlçe merkezine büyük hasar veren
patlama gibi kamuoyunu derinden sarsan ve üzen terör eylemleri öncesi herhangi bir istihbarı
bilgi edinilememesinin izahını, Komisyonumuz ve kamuoyu anlamakta zorlanmaktadır. Bu
nedenle bölgede özellikle son dönemlerde meydana gelen terör olayları ve yasadışı toplumsal
gösteriler de göz önünde bulundurularak MİT MüsteşarhğVnca belirtilen konuların yeni bir
yaklaşımla ele alınması gerektiği düşünülmelidir.

19-) 1995-2005 yıllan arasında;
Hakkari Bölgesinin faili meçhul terör olayları açısından oldukça mümbit bir yer

olduğu, özellikle Emniyet Bölgesinde meydana gelen faili meçhul terör olaylarında
Hakkari'nin (96) olay ile 1. Sırada olduğu bunu sırası ile Tunceli (88), Diyarbakır (81) ve
Sımak (48) illerinin izlediği,

PKK terör örgütünce sözde ateşkes dönemi olarak belirtilen 1999-2004 yılları arasında
faili meçhul terör olaylarının en alt seviyelerde seyrettiği, özellikle 2003 yılından itibaren faili
meçhul bombalama olaylarında artış meydana gelmeye başladığı, 2004 yılı ile birlikte artışın
ivme kazandığı,

Sözde ateşkesin bittiğinin ilan edildiği 2004 yılında Hakkari (5) ve Batman (5)
illerinin en fazla Faili meçhul bombalama eylemi meydana gelen iller olduğu, ayrıca 2004
yılında Şımak'ta (1), Van'da (1), Faili meçhul Bombalama olayı meydana geldiği, 2005
yılında ise sıralamanın Hakkari (14), Şırnak (9), Diyarbakır (3), Mardin (2), Batman (2)
şeklinde olduğu, Faili meçhul Bombalama olaylarının bölge illeri arasında Hakkari de ciddi
artışının özellikle düşündürücü olduğu, bu artışın 2005 yılında iyice belirginleştiği,

Bölgede 1996 yılında (993), 1997 yılında (1045), 1998 yılında (663), 1999 yılında
(537), 2000 yılında (133), 2001 yılında (74), 2002 yılında (59), 2003 yılında (90), 2004
yılında (229), 2005 yılında (289), olmak üzere toplam (4112) faili meçhul terör olayı
meydana geldiği, bu olayların sayısının yukarıda izah edildiği gibi örgütün sözde ateşkes
döneminde en az seviyeye indiği yine örgütün sözde ateşkesin bittiğini ilan ettiği tarih olan
2004 Haziran ayından itibaren de tekrar tırmanışa geçtiği,

Meydana gelen terör olaylarının bölge illerine göre dağılımlarına bakıldığında ise:
G.Antep (1), Adıyaman (9), Ş.Urfa (7), D.Bakır (479), Mardin (325), Şırnak (598),

Hakkari (567), Siirt (221), Batman (211), Bitlis (105), Van (337), Elazığ (118), Bingöl (463),
Tunceli (477), Erzincan (50), Erzurum (34), Ağn (33), Muş (55), İğdır (8), Kars (13), Bayburt
(1) şeklinde dağılım gösterdiği,

Hakkari'nin (567) olay ile Sırnak'tan (598) sonra Fili meçhul terör olaylarının en fazla
meydana gelen 2. il olduğu. Diyarbakır'ın ise (479) Faili Meçhul Terör olayı ile 3. il olduğu.

Bölgede meydana gelen Faili meçhul terör olaylarında toplam (410) vatandaşın
öldüğü, (658) vatandaşında yaralandığı, bunların dağılımına baktığımızda ise;

Hakkari'de (47) vatandaşın öldüğü, (97) vatandaşın yaralandığı, Diyarbakır'da (77)
vatandaşın öldüğü, (127) vatandaşın yaralandığı, Şımak'ta (62) vatandaşın öldüğü, (107)
vatandaşın yaralandığı, Mardin'de (37) vatandaşın öldüğü, (34) vatandaşın yaralandığı,
Tunceli'de (35) vatandaşın öldüğü, (29) vatandaşın yaralandığı, Van'da (26) vatandaşın
öldüğü, (44) vatandaşın yaralandığı, Bingöl'de (23) vatandaşın öldüğü, (44) vatandaşın
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yaralandığı, Siirt'te (21) vatandaşın öldüğu,(28) vatandaşın yaralandığı, Elazığ'da (19)
vatandaşın öldüğü, (18) vatandaşın yaralandığı, Batman'da (17) vatandaşın öldüğü, (40)
vatandaşın yaralandığı, Bölgedeki diğer illerde de (46) vatandaşın öldüğü, (90) vatandaşın
yaralandığı,

İncelenmiştir.

Hakkari'nin Fili meçhul terör olaylarında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaş
savısı itibarı ile Diyarbakır ve Sırnak'tan sonra 3. sırada geldiği anlaşılmıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde terör eylemleri nedeni ile meydana
gelen ve faili meçhul olay olarak değerlendirilip Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan
başvurular konusu, Ülkemiz ve Komisyonumuz için oldukça önem arzetmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan başvurular
incelendiğinde, bu başvurular, Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin birden çok hükmünün
ihlal edildiği iddiası ile yapılmakta, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi de anılan başvurular
hakkında verdiği kararlarında, açılan davanın Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin birden çok
hükmünü kapsaması nedeniyle pür olarak faili meçhul olarak değerlendirilebilecek bir konu
ve yargılama içinde ele almadığı, bununla birlikte Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne son
10 yıl içerisinde yapılan Doğu ve Güneydoğu kaynaklı başvurular arasında yaşam hakkının da
ihlal edildiğine hükmedilen 7 karar hakkında (629.157 EUR) Tazminat tutan ve (41.265
EUR) Yargılama gideri olmak üzere ülkemizce toplam (670.422 EUR) ödendiği
anlaşılmaktadır.

Türkiye insan haklan ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerle aynı değer
ve amaçlan paylaşmaktadır. İnsan haklan ve temel özgürlükler konusundaki standartların en
yüksek seviyeye getirilmesi amacı ile ülkemizde bir çok önemli adımlar atılmıştır. Bütün
bunlar yapılırken güdülen temel amaç Türk halkının demokratik ülkelerde mevcut tüm temel
özgürlüklerden yararlanmasını sağlamak ve bunun doğal sonucu olarak taraf olduğumuz
uluslar arası belgelerdeki yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Vazgeçilmez temel haklar ilkesi üzerine kurulu bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ırk, dil.din, etnik köken farkı gözetmeksizin tüm vatandaşların haklarının Anayasa ve
diğer yasalarla güvence altına alındığı parlamenter bir demokrasidir. Bunun sonucu olarak
Türkiye insan haklan konusundaki tüm Avrupa Sözleşmeleri ile Birleşmiş Milletler
çerçevesinde yapılan önemli sözleşmelerin büyük bir bölümüne taraf olmuştur ve sözleşmeler
Anayasada öngörüldüğü gibi Türk Hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bütün bu olanların yanında özellikle son dönemde Hakkari ilinde meydana gelen
failleri belirlenemeyen bombalama olayları ülkemizin Avrupa arenasındaki insan haklan
profilini de olumsuz etkilemektedir. Öte yandan ülkemiz aleyhine hükmedilen tazminat
tutarlan ülke kaynaklarının gereksiz yere heba olmasına yol açmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı Faili meçhul olaylar üzerinde yoğunlaşarak bu olayların
faillerini en kısa sürede açığa çıkarmanın Hukuk devleti olmanın temel gereği olduğu
değerlendirilmektedir.

20-) - Hakkari İli'nin toplam nüfusunun 236.581, kişi basma düşen milli gelirin 836
dolar olduğu, Türkiye kişi başına düşen gaynsafi milli hasıla sıralamasında 76.sırada
bulunduğu, yeşil kartlı kişi sayısının İl ve ilçeler dahil olmak üzere 152.407, 2004 yılında
Kamu gelirlerinin tahakkukunun 26.286 YTL, Kamu giderleri kesin hesabının da
258.483 .YTL olduğu, resmi kayda göre işsizlik oranının %11.8, ancak gayrı resmi bilgilere
göre % 70'ler oranında bulunduğu, okuryazarlık oranının % 70.69 olduğu, İl ve İlçelerdeki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişi sayısının 12.050 olduğu, İl
genelinde Küçük Sanayi Sitesinde faal işyeri sayısının 100, buralardaki toplam işçi istihdam
sayısının 300 olduğu göze çarpmaktadır.
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Hakkari ilinin genel olarak değinilen sosyo-ekonomik yapısı ile Komisyonumuzun
mahallinde edindiği bilgi ve tespitlerden hareketle aşağıda belirtilen sorun ve çözüm
önerilerinin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

-Hakkari ili genelinde geçmiş dönemlerde yoksulluk, terör ve aşiret kavgalarının
etkisi ile 45 Köy ve 175 mezrada yaşayan toplam 5783 hane ve 46148 nüfusun göç ettiği,
1994 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Köye Dönüş Rehabilitasyon Projesi
(KDRP) kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2006 yılına kadar 2.704 hane ve 20.622
nüfusun geri dönüşünün sağlandığı, bu oranın hane bazında %47, nüfus bazında ise %45
olduğu,Güvenlik konusunda herhangi bir zafiyet yaratmayacak bölgelere geri dönüşlerin
teşvik edilmesi ve geri dönen vatandaşların köylerinde kalıcı olarak yerleşmelerim temin
etmek, kendi kedilerine yeter düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla, Köye dönen
vatandaşların maddi yardımlardan ziyade ayni yardımlarla desteklenmesi, uygulanabilirliği
yüksek istihdama yönelik projelere ağırlık verilmesi ve Köye dönen vatandaşların her alanda
eğitimlerinin sağlanması amacı ile eğitim projelerine ağırlık verilmesinin gerektiği,

-Dağlık arazi şartlarının, terör örgütüne hareket serbestisi sağladığı, ulaşımı zor köy ve
mezraların örgütün barınmasına ve lojistik destek almasına son derece müsait olduğu, İçişleri
Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KÖYDEŞ projesinin kısa sürede bölgede olumlu
etkilerini göstermeye başladığı,KÖYDES projesine 2006 ve daha sonraki yıllarda verilecek
desteklerle, uzun yıllardır çözüm bulunamayan başta yol olmak üzere, diğer altyapı
sorunlarının çözümlenebileceği ve terörle etkin mücadelede il genelinde büyük mesafeler kat
edilebileceği,

- Yerel yönetimlerin borç yükü ve alt yapı sorunlarının çok miktarda olduğu, bu
sorunların giderilmesi için finansman ve proje desteklerinin ivedi olarak verilmesinin büyük
bir önem arzettiği, Borç yükü altında bulunan merkez ve ilçe belediyelerinin yol, su,
kanalizasyon, çöp toplama gibi temel hizmetlerini yapamamaları ve idame ettirememeleri
yanında, personeline çok miktarda borçlu olması ve aylık maaş ve ücretlerini verememeleri
nedeniyle halk ve görevli personel üzerindeki menfi tesirleri, mevcut sıkıntılara ilave önemli
bir sorun ve huzursuzluk kaynağı olduğu, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve diğer yerel yönetimlere destek veren kurum ve
kuruluşların, yöredeki yerel yönetimlere özel desteklerine ivedi olarak ihtiyaç duyulduğu,
maddi yardımlar yanında proje desteklerinin de bir an önce verilmesinin gerektiği,

- Gerek terör gerek diğer nedenlerle kırsal kesimden ve yöreden halen devam eden göç
ve işsizliğin yörenin en önemli sorunlarından olduğu, gerek köylerden merkeze ve gerekse
merkezlerden diğer illere göçün büyük sosyal problemleri ve işsizliği de beraberinde
götürdüğü, burada yapılması gereken şeyin insanların yerlerinde kalmasını sağlamak olduğu,
Yörede yaşayan vatandaşlarımızın geçim imkânlarının genelde küçük çaplı tarım ve
hayvancılığa dayandığı, Yörede istihdam arttırıcı ve gelir getirici projelere ihtiyaç bulunduğu,
Yöre halkının hayvancılık konusundaki becerisi ve mevcut coğrafi şartlar dikkate alınarak;
valilik ve kaymakamlıklarca özellikle hayvancılık ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi
alanında projeler geliştirilmesi, bu projelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlarca üst seviyede katkı sağlanmasının gerektiği,

- Hakkari İl Özel İdaresinin bütçe imkanlarının kısıtlı olması ve Mülga Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünden sayısal olarak az ve deforme olmuş iş makinelerinin kalmış olması
nedeniyle çok büyük sıkıntılarının bulunduğu, Stabilize yol ağının fazlalığı, yerleşimin sarp
ve dağlık alanlarda olması nedeniyle bu makinelerle iş görmenin zorluklan olduğu,

Yol sorunlarının daha süratli ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için makine parkının
yenilenmesi ve ilave makinelerle takviye edilmesi önem arz ettiği, İl Özel İdaresinin İller
Bankası Payının önümüzdeki 5 yıl için 3 kat olarak gönderilmesinin bu konudaki sorunları
büyük ölçüde çözeceği,
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- Yasal olarak kuruluşu sağlanan Van 100. Yıl Üniversitesine bağlı Hakkari Eğitim
Fakültesinin halen ilde faaliyete geçmediği, Eğitim Fakültesinin bir an önce faaliyete geçmesi
için bina tahsisine ilişkin protokolün hazırlandığı, kadro oluşturulması ve Hakkari Eğitim
Fakültesinin 2006 ÖSS sınavında Öğrenci alımı için Van 100.Yıl Üniversitesi
Rektörlüğünce gerekli çalışmalar ivedi sonuçlandırılmasının gerektiği,

- İl Merkez ve İlçe Sağlık Birimlerinde, verimli hizmet verilebilmesi için, (1) KBB
Uzmam,(2) Genel Cerrahi Uzmanı, (2) Dahiliye Uzmanı, (3) Kadın Doğum Uzmanı, (1)
Çocuk Hastalıkları Uzmanı, (1) Ortopedi Uzmanı, (1) Kardiyoloji Uzmanı, (1) Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı, (1) Göğüs Hastalıktan Uzmanı, (73) Pratisyen, (2) Eczacı, (2) Diş
Hekimi, (29) Ebe, (14) Hemşire, (3) Diyetisyen, (1) Beyin Cerrahı, (1) Anestezi Uzmanı, (3)
Psikolog, (2) Fizyoterapist, personele ihtiyaç duyulduğu,

Yukarıda dökümü yapılan sağlık personeli ihtiyacının giderilmesi için Sağlık
Bakanlığınca ivedi çalışmalara başlanılarak, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi ayrıca
Hakkari Merkez ve Yüksekova Devlet Hastaneleri inşaatlarının en kısa sürede tamamlanarak
hizmete girmelerinin yöredeki sağlık problemlerini ciddi olarak gidereceği,

- Yöredeki tüm problemlerin niteliksiz işgücü ve cehaletten kaynaklandığı ve
çözümünün yöredeki vatandaşlarımıza günümüz şartlarına uygun eğitim verilmesi gerektiği
olgusundan hareketle; 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında, II genelinde (250) İlköğretim
Okulunda (52.733) öğrenci, (850) sınıf öğretmeni, (19) Ortaöğretim Okulumuzda (11.168)
öğrenci ve (865) öğretmen ile birlikte toplam (275) okul, (1.758) öğretmen ile (67.221)
öğrenci ile eğitim ve öğretim yapılmakta olduğu, İl genelinde norm kadroya göre (77) Okul
Öncesi, (1.100) Sınıf Öğretmeni, (1.476) Branş Öğretmeni olmak üzere toplam (2.653)
öğretmen olması gerektiği, bu duruma göre (34) okul öncesi, (250) sınıf, (611) branş
öğretmeni olmak üzere (895) öğretmene ihtiyaç duyulduğu, Okul öncesinde (662) derslik,
ilköğretimde (936) derslik, ortaöğretimde ise (712) derslik ihtiyacı bulunduğu,sayılan
öğretmen ve orta öğretim derslik ihtiyacının giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde
çalışmalara hız yerilerek, Bölgede yeni mezun öğretmenler yerine tecrübeli öğretmenlerin
görev alması sağlanması ile okul, derslik, pansiyon ve yurt gereksinimlerinin karşılanması
için İl Özel İdaresi Bütçesine yeterli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilmesinin
önem arzettiği,

- Gerek terörle mücadelede ve gerekse Bölgede görev yapan Kamu Kurum ve
Kuruluşları mensuplarının verimli bir şekilde hizmet verebilmeleri için İlde görev yapan
Mülki İdare Amirleri, Güvenlik Kuvvetleri Amirleri, Adli Personel ve diğer kurum
amirlerinin uyum içerisinde çalışması ve bu görüntünün verilmesinin halk nezdinde büyük
önem taşıdığı,

Komisyonumuzca gerek merkezde ve gerekse Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli de
Emniyet müdürlüklerinin araç,gereç ve Personel sayılan ile Güvenlik hizmetleri üzerinde
yapılan çalışmalar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Bölgede İnceleme yapmakla
görevlendirilen İnceleme Heyetinin hazırlamış olduğu 15.10.2005 tarihli değerlendirme
raporunda da belirtildiği gibi;

-Hakkari ilinde olaylar sırasında Çevik Kuvvet biriminin bulunmamasının, özellikle
son zamanlarda il genelinde meydana gelen kitlesel eylemlerde büyük bir zafiyet oluşturduğu,
Bu tür eylemlerde oluşan Çevik Kuvvet açığının Van veya diğer illerden karşılanmasının
personelin nakli esnasında güvenlik sorununu ortaya çıkardığı, Aynca, geçici görevle gelen
bu personelin iaşesi ve ibatesinin ilin mevcut imkan ve kabiliyeti nedeniyle zorlukla
karşılandığı, yine bu personelden görev esnasmda istenilen verimin alınamadığı, hatta bazen
negatif sonuçların da yaşandığı, (personelin, gönülsüz gelmesi, bölgeyi tanımaması,
yorgunluk, sorumluluk duymaması vb.) Yine, bu tür Çevik Kuvvet personel kaydırmalarının
sayıca yetersiz olan Van ili içinde ciddi sorun yarattığı,

Meydana gelen kitlesel eylemlere müdahale görevinin, Çevik Kuvvet birimi
bulunmadığından kadro içerisindeki değişik birimlerden sağlanan personel ile yürütülmekte
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olduğu, Ancak toplanan bu personelin toplumsal olaylara müdahale konusunda yeterli
eğitiminin olmaması ve donanım eksikliği bulunması nedeniyle istenilen sonuç alınamadığı,

Hakkari İlinde Çevik Kuvvet birimi bulunmadığından meydana gelen toplumsal
olaylarda Özel Harekat personelinin de zorunlu olarak görevlendirildiği, bu görevlendirmenin
neticesinde ise, hem o birimin dejenere olduğu, hem de bu birimde çalışan personelin almış
olduğu eğitimlerden dolayı toplamsal olaylara müdahalede çok farklı tepkiler ortaya koyduğu
ve istenmeyen sonuçların doğmasına neden olunabildiği,

Toplumsal olaylara donanım eksikliği olan kadro personeli ile müdahale edilmesinin,
olaylarda ajite edilmiş grupların taşlı saldırılarında, kaskı ve kalkanı olmayan personelin
sadece vücudu ile kitle karşısında durarak devlet gücünü zafiyet içerisinde gösterilmesine
yada personelin bir kenarda saklanarak taşla karşılık vermesi gibi kabul edilemez görüntüler
sergilenmesine yol açıldığı, bu olumsuzluğun giderilmesi için başta Hakkari olmak üzere
bölge illerinde Çevik Kuvvet birimlerinin oluşturularak yeteri kadar personelle takviye
edilmesi, şortland ve su panzeri ile kitle eylemlerinde müdahalede devletin gücünü ortaya
koyacak donanımların süratle sağlanması gerektiği,

- Güvenliğin insan hayatında öncelikli ihtiyaçlardan ve mutlu yaşamın vazgeçilmez
şartı olduğu, bu gerçekten hareketle özellikle terör kaynaklı önemli güvenlik sıkıntılarının
çekildiği bilinen bu bölgelerde, çok zor ve süratli hayati risk şartlan alanda yürütülen
güvenlik hizmetlerinde ekonomik tasarrufa gidilmesi, zaruri güvenlik araç-gereç ve diğer
güvenlik ihtiyaçlarının temininde bile önemli sıkmaların yaşanması, güvenlik hizmetlerinin
sunulmasında kalite ve verimin düşmesine neden olduğu, güvenlik hizmetinin önemi ve
önceliği göz önünde bulundurularak yıllık bütçeden yeterli derecede kaynak aktarımının
zorunlu olduğu,

İl merkez ve ilçelerde bulunan Emniyet birimlerinde kullanılan bilgisayarların sayıca
yeterli olmadığı, mevcutların ise model olarak ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu, hızlı ve
verimli hizmetin yürütülmesi için yeterli sayıda bilgisayar ekipmanları ile desteklenmesi
gerektiği,Bölgenin dağlık yapısı ve telsiz/telefon kapsam alanlarının yetersiz kaldığı alanlarda
kullanılmak üzere yeterli sayıda uydu telefonu tahsisine ihtiyaç duyulduğu,

Gelişen teknolojik imkanların kullanımının önemi ve bilgiye hızl ı ulaşımın suç ve
suçlarla mücadelede gerekliliği göz önünde bulundurularak, halen arzu edilen yeterliliğe sahip
olmadığı müşahede edilen POL-NET iletişim alt yapısının, ihtiyaç duyulan diğer birimlere de
yaygınlaştırılması ve h ı z ı n ı n yeterli hale getirilmesi gerektiği,

İlde çok miktarda arızalı, tamir edilemeyen, parça bulunamayan yada ödeneksizlikten
bekleyen araçlar bulunduğu, bu araçların tamir edilebilmesi yönünde gerekli imkanların
sağlanması gerektiği,

Hakkari ve bölgedeki tüm illerin zırhlı araç (Dragon, Sortlant, Panzer ve yeni versiyon
zırhlıların) ve bu araçlara yönelik çeşitli ihtiyaç taleplerinin, Genel müdürlükçe yapılacak yeni
alımlarda öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği,

Personel nakilleri ve personelin göreve gidiş/gelişlerinde terör örgütlerince uzaktan
kumanda ile yapılabilecek bomba eylemlerine karşı gerekli güvenlik tedbirlerin alınması
kapsamında CMR cihazları kullanılması gerektiği,

-Hakkari il ve ilçelerin de hassas noktalara toplumsal olaylara kansan eylemcileri
belirlemek, suç işlenmesini önlemek, suç işleyenleri tespit etmek amacıyla MOBESE
sisteminin kurulması, bunların yerlerinin gizli tutulması, tahribata karşı korunaklı obuasına
özen gösterilmesi, buradan elde edilen görüntüler delillendirilerek tanzim edilecek tutanakla
adli makamlara suç duyurusunda bulunulması gerektiği, ancak kişisel veri ve kişisel haklarla
doğrudan ilgili bu konuda görüntü kayıtlarının kollukça nasıl, ne şekilde, hangi sürelerle
alınacağı, bu kayıtların nasıl saklanacağı, bu kayıtların silinmesi, kayıtlara itiraz edilmesi gibi
hususlarda hukuki düzenleme yapılmasının yerinde olacağı,

-Bölgede yaşayan halkın büyük oranının yerel lisanı kullandıklan, gerek yürütülen
güvenlik hizmetlerinde gerekse halkla ilişkilerin geliştirilmesinde halkın kullandığı lisanı
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bilmenin önemli avantajlar sağladığından personel atamalarında bu husus göz önünde
bulundurulması gerektiği, -

Görev yapılan bölgenin şartları da göz önünde bulundurulduğunda, personelin
yapmış olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaların, azami oranda taltifle
ödüllendirilerek personelin moral ve motivasyonunun artırılması gerektiği,

Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olacak Komiser Yardımcılarının ve Polis
Memurlarının atamalarında Hakkari ve bölge illerine öncelik verilmesinin, kısa vadede
personel sorunun bir kısmının çözümü açısından son derece önemli olduğu,

Personel Dairesi Başkanlığı ve diğer branşlı Daire Başkanlıklarınca, genel atama
planlamalarında Hakkari ve bölge i l lerinin taleplerine genel konseptte dengeleri bozmadan
öncelik tanınması gerektiği,

Bölgede çalışma şartlarının zorluğu, personelin taşıdığı hayati risk ve benzeri
olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, tazminatların artırılması, personelin şark
dönüşlerinin istek dahilinde olan illere yapılması, lojman imkanının sağlanması, taltiflerin
artırılması, mahrumiyet tazminatı ve benzeri alınacak tedbirlerle bölgede çalışmanın cazip
hale getirilerek personelin bölgede görev yapmasının özendirilmesinin, yürütülen güvenlik
hizmetinin verimliliğini ve etkinliğini artıracağı,

Personelin halka karşı tavır ve hareketlerinin kontrolü için periyodik hizmet içi
eğitimlerde bu konudaki hassasiyete özel önem verilmesi gerektiği, Bölgeye atanacak
personelin nitelik ve nicelik açısından iyi seçilerek, sayısal yeterliliğin sağlanması gerektiği,

- İl merkezinde bulunan 130 kişilik özel harekat biriminin İlçelerin hassasiyet ve
Özel Harekat personelinin muhtemel eylem saatlerinde olay yerine intikal edebilecek
kabiliyette konuşlandırılarak, operasyonlarda görev alacak özel harekat personelinin devamlı
eğitimleri sağlanarak, teknik donanım ve zırhlı araçların imkan ve kabiliyetlerinin en üst
seviyeye çıkartılması gerektiği,

- Lojman yetersizliğinden dolayı dışarıda ikamet eden personel, ilin mevcut yapısı
nedeniyle güvenlik zafiyeti bulunan konutlarda kalmakta olduğu, Lojman sorununun süratle
çözüme kavuşturulmasının, hem bu güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracağı, hem de personelin
moral motivasyonunu artıracağı, Kamu binalarının çevre emniyet imkanlarının tetkik
edilerek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni planlamalar yapılarak, fiziki tedbirlerin
kuvvetlendirilmesinin gerektiği,

- İstihbarat Dairesi Başkanlığınca Şemdinli ilçesinde istihbarat biriminin derhal
kurulmasının ve Yüksekova ilçesindeki istihbarat birimine özellikle yerel lisan bilen personel
açısından takviye yapılmasının gerektiği,

- Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca, "Bölücü Terör İhtisas Kursu ile Sorgu ve
Ev Arama Kurslan"nın sayılarının arttınlarak özellikle bölgede görev yapan personelin
katilimi sağlanmalı, İl merkez ve ilçelerindeki branşlı personele mensubiyet duygusunun
aşılanması gerektiği,

Değerlendirilmektedir.

Avnca. Mülkiye Mûfettisliftince hazırlanan Araştırma Raporunda da belirtildiği gibi:
- Genelde bölgede, akşam havanın kararması ile birlikte ana cadde dahil bütün cadde

ve sokakların karanlığa gömüldüğü, bu durumun güvenlik hizmetini olumsuz etkilediği, gayet
seyrek rastlanılan aydınlatma elemanlarının (halojen lambaların) dinlenmeye geçtiğinde yada
elektrik kesintisi sonucunda tekrar devreye girmekte gecikmesine bağlı olarak ortaya sorunlar
çıktığı, bu nedenle bölgede bu tür zaafları olmayan yeni ve farklı bir aydınlatma modülü
kullanılması, elektrik voltajlarının daima değiştiği, günde birkaç defa elektrik kesintisi
yaşandığı, bunun hem vatandaşların ve hem de kamunun elindeki elektrikli malzemenin hızla
elden çıkmasına neden olduğu, ayrıca sık sık kesilen elektriğin personel moralini ve güvenlik
tertibi alımım olumsuz etkilediği, güvenlik birimlerinin çevre aydınlatma sisteminin yeterli
olmadığı, tüm bu sorunların aşılması için kaçak elektrik kullanımının önlenmesi dahil gerekli
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tedbirlerin sadece TEDAŞ tarafindan alınmasının mümkün olmayacağı, İl Valileri nezaretinde
tüm kurumların işbirliği ile, ikna yöntemleri de kullanılarak bu sorunun kısa vadede
çözülmesi gerektiği,

- Terör örgütünün sözde ateşkes çağrısı yaptığı tarihten itibaren, Devlete göre daha
ciddi bir hazırlık yaptığı ve vatandaşlar üzerindeki etkinliğini artırdığının gözlemlendiği, kış
döneminde genel anlamda daha az eylem olabileceği ana fikrinden hareketle, başta İl Valisi
olmak üzere her derecedeki İl ve Bakanlık görevlilerinin İlçe merkez ve köylerine yönelik
ziyaretlerle ve başka türlü sosyal aktivitelerle vatandaşla Devlet arasında oluşan mesafenin
daraltılması yönünde gayret göstermesi gerektiği;

- Bölgede birim amirleri ve müdürlerinin vekâleten ve yerli personel eliyle
yürütülmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların Bakanlıklar arası koordinasyonla aşılması,
Komisyonumuzun yerli olmayan kamu personelinin daha tarafsız ve iyi niyetli hizmet üretme
gayreti içinde olduğu kanaatinde olduğu, yerli kamu personelinin şu ya da bu sebeple terör
örgütünün etkisinde kaldığı, bu bakımdan başta daire müdürleri olmak üzere teknik personel
ve kilit diğer personelin yerli olmayan kadro ataması yoluyla takviye edilmesinin yararlı
olabileceği, bölgeye atama yapılırken kırgın, bezgin ve yorgun kişilerin tercih edilmesinden
sakınılması, bu bölgede görev yapanların görev süresi sonunda isteklerine uygun yerlere
atamalarının yapılması gerektiği, bu nedenle Devlet Personel Başkanlığınca personelin
atanması, yükselmesi, yer değiştirmesi gibi konulardaki genel yönetmelikleri bu mantıkla
yeniden gözden geçirmesi gerektiği,

- Bölgedeki genel duruma bakıldığında, genel kanaatin Devlet hizmetlerinin
birbirinden kopuk yürüdüğü yolunda olduğu, terör ve kaçakçılıkla mücadelenin güvenlik
birimlerine havale edildiği, diğer kamu kuruluşlarının bu hizmette özellikle uzak durmaya
gayret ettiği, bilgi ve istihbaratın yeterince etkili paylaşılamadığı, personelin ellerinin altında
bulunan ve terörle mücadele açısından son derece değerli bilgilerin dahi farkında olmadığı,
bölgeye atanan her personelin durumuna göre Ankara'da, İl Merkezinde ya da görev başı
eğitim yoluyla bölge şartlan, sorunları, yürütülen projeler, takip edilen dosyalar konusunda
hizmet içi eğitime tabi tutulması gerektiği, bu konuda İçişleri Bakanlığının koordinatör bir
fonksiyon üstlenmesi gerektiği,

- Bölgedeki güvenlik güçlerinin personel, araç ve donanım olarak takviye edilmesi
gerektiği, istenmeyen olaylar meydana geldiğinde tüm yetkililerin teyakkuza geçtiği, uzun
süredir istendiği halde karşılanamayan taleplerin bir anda karşılandığı bir yapıdan kurtularak,
zamanında doğru tespitlerle eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililerin üzerlerine düşeni
yapması gerektiği,

- İlçede son dönemde yaşanan patlamaların faillerinin yakalanamaması terörist
eylemlerin yapısı gereği kimi zorluklar taşısa da, mevcut faili meçhulleri yemden gözden
geçirmek üzere ilçedeki emniyet ve jandarma teşkilatlanılın adli soruşturmalar konusunda
uzman elemanlar ile takviye edilmesi gerektiği,

- Şemdinli İlçesinde 09.11.2005 günü meydana gelen olaylar sırasında 30 AK 933
Plakalı Araçta bulunan belgelerde "Devlet yanlısı" olarak adı geçenlerle ve "Örgüt yanlısı"
olarak gösterilenlerle ilgili olarak özel bir çalışma yapılması, bu listelerde ismi geçen Devlet
yanlılarının tehditler almaya başladığı ve hayatlarından endişe duydukları, bunlarla ilgili
olarak koruyucu tedbirlerin alınması, örgüt yanlısı olarak takdim edilenlerle yakın temas
kurularak bunların tamamen terör örgütünün kucağına itilmeden kazanma yollarının aranması
gerektiği,

- Terör örgütünün yeni stratejisi ve K.Irak'ta oluşan yeni yapı çerçevesinde
önümüzdeki yaz aylarında da Hakkari ve Şemdinli'ye göre daha büyük yerleşim birimlerinde
(Diyarbakır, Van, Mersin, istanbul, Adana v,b.) bazı toplumsal eylemleri gerçekleştirmeyi
planladığı gerçeğinden hareketle;

Yukarıda tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinden yola çıkılarak, bölgede
çalışmış olan ve halen çalışan asker, sivil kamu görevlilerinin, siyasilerin, sivil toplum
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örgütlerinin, vatandaşların, akademisyenlerin görüş ve düşüncelerine başvurulmak suretiyle
ortak akim ürünü tedbirlerin geliştirilmesi, siyasi otoritenin de tasvibiyle geliştirilecek bu
tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği hususu göz önüne alınmalıdır.

21- Komisyonumuz çalışmaları sırasında, kolluk kuvvetlerinin güvenlik ve istihbarat
mülahazası ile bölge insanını ve aşiret yapışım, 'Devlet yanlısı, Devlet karşıtı" gibi
tanımlamalara göre tasnif edip kayıt altına aldığım incelemiş bulunmaktadır. Kolluğun kendi
sorumluluk "bölgelerinin sosyo-kültûrel durumu"nu belirlemek için yapacakları
çalışmalarda; bölgenin etnik yapısı, din, dil , kültür, görevi etkileyecek gelenek ve
görenekleri , aşiret liderlerinin yapılan, mezhep ayrılığım sorun yapan yerleşim yerleri, yerel
dil kullanan yerler , dini grupların topluluk arzcttiği bölgeler, devlete karşı tutumları, dini
konularda hassas olduğu konular , taassup dereceleri , varsa azınlıkların yerleşme yerleri,
nüfus oram, devlete karşı tutumu, ideolojileri, siyasi görüş bakımından dağılım ve siyasi
görüşü sorun haline getiren yerleri, "bölgenin ekonomik durumu" kapsamında; tutulacak köy
bilgi dosyasmda köyün emik yapı özellikleri, "bölgenin emniyet ve asayiş durumu"
kapsamında; ideolojik faaliyetler, aşın sol faaliyetler, aşın sağ faaliyetler, bölücü ve azınlık
faaliyetleri ile bu faaliyetlerin amaçlan, liderleri ve uyguladıktan taktik ve tekniklerin esas
alındığı anlaşılmaktadır.

Devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin ulusal güvenlik, suç ve suçlu ile mücadele
siyaseti gereği kişiler hakkında bilgi toplaması elzemdir. Ancak, devletin bu faaliyeti
yürütebilmesi; kişiler hakkında bilgi toplanması, bu bilgilerin kullanılması, saklanması,
değiştirilmesi ve imha edilmesinin yasal temelinin özenle oluşturulması, uluslar arası
sözleşmelerde öngörülen özel hayatin gizliliği, kişilik haklarının korunması gibi temel
hukuksal katagoriler arasında yer alan "kişisel veri" hukukuna saygı gösterilmesini zorunlu
kılmaktadır.

Özellikle Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde görülen aşiret yapısı, kan davaları
ve başka çıkar ilişkileri, devlet yanlısı olarak bilinen kişi ve aşiretlerin bu bağlılığında zaman
zaman yaşanan kınlma veya kopmalar, tüm aşiret bireylerinin devlet yanlısı veya değil
şeklinde toptana bir kabul, kişilerin karar vermelerinde etkin olan bölgesel şartlarının dikkate
alınmaması gibi nedenlerle, belli bir yasal temeli olmaksızın hazırlanan ve insanları
başkalannm kanaatine göre sübjektif yargılara bağlı olarak tasnif eden bu güvenlik modelinin,
devletin ulusal güvenliğinin ve kişisel hakların korunmasında sağlam bir emniyet ve istihbarat
siyasası olmadığı, bölge inşam ve sosyal etnisitenin hal ve durumunu yansıtmada emin ve
geçerli bir yöntemi içermediği düşünülmektedir.

Kişiler hakkında bilgi toplanması (kişisel veri) konusunu düzenleyen temel düzenleme
Türkiye tararından imzalanan, ancak halen TBMM'ce onaylanmayan. Avrupa Konseyinin
28.01.1981 tarih ve 108 savılı "Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İsleme Tabi
Tutulması Karsısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşmesi** dir.

Anılan Sözleşmede ; Kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm
bilgilerin "kişisel nitelikte veri" şeklinde tanımlandığı, bu nitelikteki verilerin ; meşru ve
yasal yoldan elde edilmesi ve işleme tâbi tutulmalısı, belli ve meşru amaçlar için
kaydedilmesi ve bu amaca aykın şekilde kullanılmaması, uygun ve elverişli obuası ve
kaydedildikleri amaca göre aşın olmaması, doğru ve icabında güncel olması, ilgili kişilerin
kimliklerini belirtecek bir biçim altında ve kaydedildikleri nihai amaç için gerekli görülen
süreyi aşmayacak bir süre için muhafaza edilmesi gerektiği, İç hukukta uygun güvenceler
sağlanmadıkça, ırk menşeini, politik düşünceleri, dini veya diğer inançlan ortaya koyan
kişisel nitelikteki verilerle sağlık veya cinsel yaşamla ilgili kişisel nitelikteki verilerin ve ceza
mahkumiyetlerinin otomatik bilgi işlemine tabi tutulamayacağı anlaşılmaktadır.

Aynı sözleşmede, Demokratik bir toplumda, Devlet güvenliğinin korunması, kamu
güvenliği, Devletin mâli menfaatleri veya suçların önlenmesi, ilgili şahsın korunması ve
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başkasının hak ve özgürlükleri için zorunlu bir önlem teşkil ediyorsa, bu konularda ilgili
devletlerin Sözleşme hükümlerine istisnalar getirebilecekleri öngörülmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 135.maddesi; Hukuka aykırı olarak kişisel verileri
kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verileceğini, kişilerin siyasi, felsefi
veya dini görüşlerine. ırki kökenlerine: hukuka aykın olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri
olarak kaydeden kimsenin de, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılacağını hükme
bağlamaktadır.

Dikkat edilecek olursa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 135.maddesi; kişilerin
siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine ilişkin hassas kişisel verilerin
kaydedilmesi (işlenmesi) alanında hiçbir istisna tanımamış, bu nevi kişisel verilerin
işlenmesinde hiçbir hukuka uygunluk sebebi kabul etmemiştir.

Hal böyle olunca, Kanunla kendilerine açıkça, kişiler hakkında özellikle hassas verileri
toplama ve işleme görev ve yetkisi verilmeyen, bunların usul ve esasları belirlenmeyen bir
alanda, Devletin güvenlik ve istihbarat organlarının Türk Ceza Kanunu'nun söz konusu
düzenlemesini nazara alarak işlem tesis etmeleri, Sözleşmede öngörülen çerçevede Devletin
ali menfaatleri için istisnai düzenleme yapılabilecek "kişisel veri" alanının belirlenmesi,
Avrupa Birliğine uyum sürecinde ülkemizin Birliğin "Kişisel Verilerin Korunması" hukukuna
koşut olarak müktesebatını uyarlaması, TBMM'nin değinilen Sözleşmeyi onaylaması,
kendisini bir zaruret olarak hissettirmektedir.

22- Kuzey Irak'daki yeni yapılanma nedeniyle Barzani yönetiminin; kaçakçılık
olaylarıyla ilgili olarak karşı tarafta hiç sorun çıkartmadığı, Şemdinli bölgesindeki bazı
aşiretlerin mensuplarına K.Irak kimliği verdiği, çok sayıda kişinin seçimlerde oy vermek için
K.Irak'a gittiği, bölgedeki gençlerden Türkiye'deki üniversiteleri kazanamayanların K.Irakta
Barzani kontrolündeki Üniversiteye gittikleri ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, hatta bölgede
yabancı istihbarat unsurlarının da bu yönde çalışmalar yaptıkları gibi iddialarının yöre halkı
tarafından dile getirildiği, tüm bu hususların Barzani yönetiminin bölgeyle yalandan
ilgilendiğini gösterdiği, bölgedeki bazı kişi ve grupların da Barzani yönetimine sempati
duyduğunun söylenebileceği, Hakkari bölgesinde yapılan bazı düğünlerde Barzani adına
takılar takıldığının istihbar edildiği, Barzani oluşumu ile Hakkari bölgesindeki bazı aşiretler
arasında akrabalık ve tarihsel bağlar ile kimi yöre insanına sağladığı imkanlar nedeniyle
gittikçe artan yoğunlukta sosyal ve politik ilişkilerin geliştiği, Kuzey Irak bölgesinin, bu bölge
ile sının olan bazı yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarımız için cazibe merkezi haline
geldiği, bu durumun önüne geçilmemesi halinde önümüzdeki süreçte çok daha olumsuz tablo
ile karşılaşılabileceği, PKK terör örgütünden daha büyük ve organize bir güçle mücadele
edilmesinin kaçınılmaz olacağı değerlendirilmektedir.

Bu konularla ilgili olarak, Devletimizin istihbarat birimlerinin gerekli çalışmaları
yaptıklarına inanıldığı, ancak bölgede uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların çeşidi ve
derinliğini zenginleştirmenin, Barzani yönetiminin suistimal etmesine zemin hazırlayan
bölgedeki kimi sosyo-ekomomik uygulamaların ıslah edilmesinin zorunlu olduğu, bu
çerçevede merkezi yönetimin, kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi görev alanları ile ilgili
olarak bölgedeki eksikliklerini bir an önce tamamlamaları gerektiği düşünülmektedir.

23- Hakkari bölgesinde ve diğer sınır illerinde yaşanan akaryakıt, şeker gibi kaçakçılık
olaylarının bölgenin kronik sorunlardan biri olduğu, ancak özellikle İran ve Irak sınırından
yapılan kaçakçılık olaylarında karşı tarafta mevzilenmiş olan terör örgütünün gümrük
noktaları oluşturmak suretiyle yapılan kaçakçılıktan sözde vergi adı altında haraç aldığı,
dolayısıyla kaçakçılığın engellenmemesinin terörün finansmanma da katkı sağladığı, ülkeler
arasında mal ve hizmetlerde aşın fiyat farkı bulunması durumunda, normal ticaretin de
organize edilmemesi halinde kaçakçılığın önüne geçilmesinin mümkün olmadığı, Dış Ticaret
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Müsteşarlığının özellikle Van, Hakkari, Sımak bölgesindeki hassasiyeti yeterince
algılayamadığının anlaşıldığı, yıllardır çaba gösterilmesine rağmen bölgede sınır ticaretinin
geliştirilmesi konusunda açılım yapılamadığı, bu tutumun aynı şekilde devam etmesi halinde
bir taraftan terör örgütünün finansmamna katkı sağlanırken, diğer taraftan Devletin güvenlik
güçleri ile yöre halkının sık sık karşı karşıya geleceği, yasal temeli olmayan fiili durumların
doğacağı, bu nedenle komşu ülkelerle yapılacak görüşmeler neticesinde yöre halkının yasal
yollardan ticaret yapmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması ve bu konuda Valilere
geniş inisiyatif verilmesi, Hakkari Valiliğince sınır ticareti konusunda başlatılan çalışmalara
destek olunması gerektiği, bu konuyla ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı ile ilgili Devlet
Bakanlığının ortak bir çalışma yapmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

24- Güvenlik hizmetinin Devletin asli fonksiyonlarının başında geldiği, dolayısıyla bu
hizmetin kamu kurum ve kuruluşları tarafından, kamu görevlileri eliyle yürütülmesinin genel
kural olduğu, özellikle terörle mücadele konusunda bu hususun daha bir önem kazandığı, belli
bir yöredeki insanlara silah ve cephane vererek kendilerini korumaları veya Devletin resmi
güvenlik güçlerine yardımcı olmaları şeklindeki bir yöntemin olağanüstü dönemlerde, geçici
olarak başvurulacak bir yöntem olabileceği ancak sürekliliği olmaması gerektiği,

Bu kapsamda koruculuk sisteminin yeniden ele alınması gerektiği, sadece Hakkari İl
Merkezinde (2396), Şemdinli İlçesinde (2368), Yüksekova ilçesinde (2227), Çukurca
İlçesinde (603) olmak üzere toplam (7594) Geçici ve Gönüllü Köy Korucusunun istihdam
edildiği, bu kişilerin geçmiş hizmetleri dikkate alınarak mağdur edilmemeleri, ancak binlerce
silahlı insanın görev yapmadan korucu sıfatıyla hayatım devam ettiriyor olmasının kendi
içinde sıkıntılar doğurduğu, bölgedeki aşiret yapısı, kan davaları ve yasa dışı gelir kaynaklan
nedeniyle korucuların bulaştıkları veya bulaştırıldıktan olaylar olduğu,

Terör örgütü içinde bulunmuş kişilerin yakalandıktan veya teslim olduktan sonra
verdikleri bilgilerden, yer göstermelerden güvenlik birimlerinin yararlandığı, ancak burada
üzerinde durulması gereken asıl konunun bu kişilerin Devletin güvenlik birimleri ile birlikte
sürekli çalışıyor olmalanndan kaynaklandığı, adı ister "Haber Elemanı" isterse başka bir şey
olsun, terör örgütü içinde bulunmuş, yetişmiş, eylemlere katilmiş kişilerin pişman olduklarını
söylemelerinin ardından güvenlik güçleri ile birlikte bu kez de terör örgütüne karşı verilen
mücadelenin içinde bulunmasının her zaman tereddütle karşılanması gerektiği,

Son dönemde kamuoyuna da yansıyan pek çok olayda korucuların ve "itirafçı" olarak
tanımlanan pişmanlık yasalanndan yararlanan kişilerin, kendi başlarına veya güvenlik güçleri
içindeki kötü niyetli kişiler ile birlikte kaçakçılık, uyuşturucu, adam kaçırma ve öldürme,
haraç toplama v.b. yasadışı işlere girdikleri,

Bu nedenlerle; bir şekilde teröre ve suç örgütlerine bulaşmış vatandaşlarımızın pişman
olmaları ve topluma tekrar kazandınlmalan amacıyla yapılan yasal düzenlemelerden
yararlanan insanlan mevcut bilgilerinden terörle mücadele kapsamında yararlandıktan sonra
hiçbir şekilde güvenlik hizmetlerinde isteğe bağlı veya zorunlu olarak kullanmamak, bu
kişilerin kendi yörelerinde, bu mümkün olmazsa ülkemizin başka yörelerinde yine Devlet
desteği sağlanmak suretiyle toplumun sıradan bir ferdi olarak yaşamım sürdürmesine
yardımcı olmak, koruculardan da belli bir hizmet süresini dolduranlan emekli etmek,
doldurmayanlan da süreyi dolduracaklan ana kadar başka kamu hizmetlerinde (silahsız
olacak şekilde) istihdam etmek gerektiği,

Bu kapsamda koruculuk ve itirafçılık siteminin geçtiğimiz yirmi yıllık süreçte olumlu
ve olumsuz yönlerinin aynnblı olarak ele alınacağı, bu alanda ülkeye hizmeti geçmiş
insanların mağdur edilmeyeceği bir çözüm yolunun bulunması konusunda İçişleri Bakanlığı
tarafından çalışmanın yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

25-a-) TBMM Araştırma Komisyonlan'nın çalışmalannda ve çalışmalar sırasında
talep ettiği bilgi ve belgelerin edinilmesinde en önemli hukuksal engel İç Tüzüğün
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lOS.maddesi son fıkrasında yer alan "Devlet sırlan ile ticari sırlar, Meclis araştırması
kapsamının dışında kalır" düzenlemesidir.

TBMM Araştırma Komisyonlarının çalışmalarında önemli bir engelleyici husus olan
"devlet sun ve ticari sır" kavranılan, başta bu kavramların belli ve net bir tanımının
olmaması, TBMM İçtüzüğünün 105. madde son fıkrasında açıkça belirtilerek araştırma
komisyonunun yetkisi dışında bırakılması ayrıca bu kavramın sınırlarım çizen ve hangi
mercilerle paylaşılabileceği noktasının da yasal bir düzenlemesi ve çerçevesinin olmaması
TBMM araştırma komisyonlannın önemli sorunlarındandır.

TBMM Araştırma Komisyonlan'mn daha etkin ve verimli çalışması, kendisinden
beklenen işlevi layıkıyla yerine getirmesini teminen, devlet sun ve ticari sır bakımından ilgili
kurum ve kuruluşların bu düzenleme hükmüne dayanarak, komisyonların talep ettiği bilgi ve
belgeleri vermekten kaçınmalarında kullanılan temel dayanak olan TBMM İçtüzüğünün 105.
madde son fıkrasının değiştirilmesi gereklidir.

Komisyonumuz bu sorunun ortadan kaldınlabümesi için; bu kavramların sınırlarını
çizen ve halen tasan halinde bulunan yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili yasada TBMM
araştırma ve soruşturma komisyonlarınca talebi halinde içeriği devlet sırrı, ticari sır, banka
sun, müşteri sim içeren bilgi ve belgelerin verilmesi düzenlemesine yer verilmesi, en
önemlisi TBMM İçtüzüğünün 105. maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak komisyonun
yetkisini sınırlayıcı hususun ortadan kaldınlması ve içtüzükte devlet sim, ticari sır, banka
sim, müşteri sırn içeren bilgi ve belgelerin alınması, görüşülmesi ve raporlanması hususunun
özel bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiği değerlendirilmektedir.

b-) TBMM araştırma komisyonlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin verilmemesi,
aynca bilgisine başvurmak üzere komisyona davet edilen kişilerin gelmemesi halinde ilgililer
hakkında uygulanacak yaptırımlar belirlenmemiştir.

Komisyonumuz, Meclis araştırması komisyonlarının etkinliğinin sağlanması açısından
gerekli görülen, çeşitli saiklerle bilgi yada belge vermeyen ilgililerin ve komisyonun davetine
icabet etmeyen kişilerin sorumluluğunu düzenleyecek, dolayısıyla söz konusu hususların
meydana gelmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesine yönelik yasal
düzenlemenin yapılması gerektiği görüşündedir.

c-> Meclis araştırma komisyonları Anayasanın 98. maddesinin 3. fıkrasında "Meclis
araştırmasının, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir"
denilmektedir. Temel amaç, TBMM'nin bilgilenmesidir. Anayasanın 138 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında, "görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda
bulunulamaz." hükmü yer almıştır. Görüldüğü üzere Anayasanın düzenlediği temel nokta
"yargı yetkisinin kullanılması" hususuna ilişkindir. Dolayısıyla, Anayasanın 138/3
maddesinin yargıya intikal etmiş herhangi bir konu hakkında meclis araştırması yapılmasını
engelleyici, yine Anayasanın 98/3 maddesini sınırlandırıcı bir özellik taşımadığı açıktır. Öte
taraftan, Anayasa mahkemesinin 18.06.1970 gün ve 1970/32 sayılı "yargıya intikal etmiş bir
konu hakkında meclis soruşturmasının dava sonuna kadar ertelenmesi kararırım iptal
edilmesine" ilişkin mezkur karan da bu amaca yöneliktir.

Komisyonumuz, Anayasanın ilgili maddelerinin bu konuda açık olduğunu düşünmekle
birlikte, bu hususta tartışmalara mahal olmaması ve açıklayıcı olması açısından içtüzükte bu
hususa yönelik bir düzenleme yapılması görüşündedir.

26- Temel olarak Ülkemizde Emniyet ve Jandarmanın görev alanlarını aşağıdaki
mevzuat düzenlemektedir.

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 22. maddesi " Jandarma ve
Polisin sorumluluk alanlan; mülki amir ya da yetkili kılacağı görevlinin başkanlığında
Jandarma Emniyet ve Belediye temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir ve
bir protokolla gösterilir. Oybirliği ile alınan kararlar kesindir. Oybirliği sağlanamayan
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durumlarda;bucak ve ilçelere ilişkin sorumluluk alanlan konusundaki itirazları vali; kesin
olarak çözümler. Bu konudaki kararlar, düzenlenecek protokole esas alınır.

Protokoller ayrıntılı bir biçimde düzenlenir ve komisyona katılanlarca
imzalanır .Harita,kroki ve diğer ekler komisyonca onaylanarak,protokolle birlikte bir örneği
İçişleri Bakanlığına gönderilir. Birer örnek mülki amirlik makamında jandarma ve emniyet
birimlerinde dosyalanır." Hükmünü havidir.

Emniyet ve Asayiş İşlerinde D, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet
Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri
Gösterir Yönetmeliği'nin 3/f) maddesi ise; "Jandarma ve polisin vazife sahaları: Esas olarak
belediye hudutları dahilindeki bölge polisin; haricinde kalan bölge ise jandarmanın, vazife
sahasını teşkil eder. Ancak belediye hudutları üzerindeki gayri meskûn ve polis karakollarına
çok uzakta kalan jandarma bölgesine bitişik kısımlarda jandarmanın vazife sahasına ithal
olunabilir." düzenlemesini içermektedir.

Belirtilen mevzuat gereği mahallin Mülki idare amiri başkanlığında oluşturulan
Komisyon marifetiyle protokol tanzimi suretiyle polis ve jandarma görev sahaları tespit
edilmektedir.

Ancak ülkemizde yaşanan hızlı ve yoğun göç, teknolojik gelişmeler nedeniyle
köylerden kentlere yönelik nüfus artışı, Belediye sınırlan içinde daha önce hali arazi şeklinde
olan, boş bulunan araziler üzerinde yeni yerleşim alanlarının oluşmasına yol açmıştır. Böylece
belediye hudutları içinde önceden gayri meskun ve polis karakollarına çok uzakta kalan
bölgeler, bu niteliğini kaybetmelerine, bir başka deyişle, süratle meskun hale gelmelerine
rağmen hâlâ jandarma görev bölgesinde kalmakta, bu nedenle polis ve Jandarma görev
alanlan bazen iç içe geçmekte, zaman zaman bu nedenle polis ve jandarma arasında görev
ihtilaflarına yol açılmaktadır.

Anılan nedenle, İçişleri Bakanlığınca, İl ve Üçe mülki idare amirlerinin, mahallin
değişen ve gelişen şartlan ve yapısını göz önünde bulundurarak, değinilen mevzuat hükümleri
muvacehesinde polis ve jandarma görev alanlannı belirlemede esas olan unsurun belediye
hudutlan olduğundan hareketle, düzenli olarak şehrin yerleşim durumunu gözeterek var ve
eski olan protokollerin yenilenmelerinin sağlaması gerektiği değerlendirilmektedir.

27- Terörle mücadelenin başarılı olabilmesi için halk desteği şarttır. Halkın her türlü
sıkıntısında sığınabileceği ve yardım isteyebileceği tek merci mülki makamlar ile güvenlik
güçleri olmalıdır. Görevinin bitiminden sonra mesai saatleri dışında tek başına çarşıda rahat
dolaşamayan bir memur veya güvenlik güçlerinden çekindiği için gece dışan çıkamayan bir
halk yapısı ile huzur ortamının sağlanabilmesi mümkün değildir. Bölgede halk ile güvenlik
güçleri arasındaki güven ortamı yeniden tesis edilmelidir. .

28-Bölgedeki bombalama olaylan hakkında halkın zihninde; "ya terör örgütü veya
devlet tarafından yaptırılmıştır" şeklinde bir kanaat vardır. Oluşturulacak şeffaflıkla halkın
zihninde herhangi bir patlamanın devlet yetkilileri tarafından yapılmış veya yaptırılmış
olabileceği alternatifi, zihinlerden silinmelidir. Eğer şahsi bir sorundan kaynaklanmıyor ise,
patlamanın mutlaka terör örgütü tarafından yapılmış olduğu hususunda halkın ikna edilmesi
gereklidir. Şehrin giriş ve çıkıştan sürekli kontrol altında olduğu, yollarda neredeyse 10
km'de bir kontrol noktalan bulunduğu ve her geçen araç çok sıkı bir şekilde arandığı halde,
yinede çok büyük bir miktarda patlayıcıların ilçe merkezinde patlaülması, terör örgütü ve
yandaşlarının olumsuz propagandalarına fırsat vermektedir. Devletin bu tarzda bir
kanunsuzluğa, her ne şekilde olursa olsun yeltenmeyeceği zihinlerde mutlaka
oluşturulmalıdır.

29- Komisyonumuzun 03.04.2006 gün ve A.01.1.GEÇ. 10/322,323,324-210 sayılı
yazısı ile Hakkari Valiliğinden 2005 yılı içerisinde İl ve İlçelerine gelen yabancı turistlerin
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ülkelerine göre sayısı ve varsa geliş amaçlarını gösterir bilgi ve belge istenmiş, anılan
Valiliğin 06.04.2006 tarih ve 002731 sayılı yazısı ile ; Nevruz kutlamaları için 19-24.03.2005
tarihleri arasında İl Merkezine gelen yabancı uyruklu şahısların; Fransa'dan (10), İtalya (11),
Japonya (4), Almanya (1) olmak üzere toplam (26), 2005 yılı muhtelif tarihlerde Şemdinli
İlçesine gelen yabancı uyruklu şahısların ise, Suriye (2), İngiliz (1), Japon (1) olmak üzere
toplam (4) kişinin olduğu, Yüksekova İlçesine ise 2005 yılı itibari ile herhangi bir yabancı
uyruklu turist'in gelmediği, İllerine müzik ve folklar araştırmaları yapmak amaçlı
geldiklerini beyan ederek 05.01.2005 tarihinde Valiliğine ikamet teskeresi için
müracaatta bulunan, 01.07.1979 doğumlu Fransız uyruklu Etselle Amy de la
BRET£QU£ Ue Yunanistan uyruklu 07.01.1973 doğumlu Kanakis IOANNIS isimli
şahısların, beyan etmiş oldukları geliş amaçları dışında muhtemelen AB Müzakere
süreci içerisinde bulunan Ülkemizdeki faaliyetleri takip etmek ve bölgemizdeki
gelişmeler hakkında bilgi aktarmak, misyonerlik faaliyetleri adı altında Ülkemizin birlik
ve beraberliğini bozacak, Ülke güvenliğini tehlikeye sokacak tutum ve faaliyetlerinin
olabileceğinin değerlendirildiği, PKK/KONGRAGEL örgütüne yardım yataklık etmek
suçlarından dolayı hakkında işlem yapılan yöre Eski DEHAP ve DTP yetkilileriyle
irtibatlı olduklarının tespit edilmesi üzerine, söz konusu yabancı uyruklu şahısların
Ülkemizde kalmalarının salonca teşkil etmesi nedeniyle 11.04.2005 tarihinde sinir dışı
edildiği belirtilmiştir.

Aktarılan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Hakkari bölgesinin geçmişteki konumu,
tarihsel geçmişi, sınır olduğu Devletlerin niteliği gibi hususlar göz önünde
bulundurulduğunda, bazı ülkelerin gizli servislerinin henüz bu yöremizden elini tam olarak
çekmediği, Ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde katettiği süreç ve uygulamaların izlenmesi adı
altında bölgeye asıl amaçlan PKK terör örgütü ve/veya bu örgüte müzahir kuruluşlara ilişki
kurmak suretiyle bölgedeki huzur ve güven ortamının bozulmasına sebebiyet vermek olan
bazı kişilerin turist olarak geldiği veya gönderildiği değerlendirilmektedir.

Komisyonumuz da, bölgeye tamamen gezme-öğrenme amaçlı gelen yabancı
turistlerle, niyetleri değinildiği gibi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, kamu düzeninin
bozulmasını hedefleyen turistler arasında özenle aynm yapılmasına, yörede bulunmaları
sakıncalı bulunanlar hakkında tüm idari tedbirlerin eksiksiz alınmasına dikkat çekmeyi gerekli
bulmaktadır.

30- Ülkemizde faaliyet gösteren uyuşturucu organizasyonların büyük çoğunluğu
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi kaynaklıdır. Eskiden küçük miktarlarda esrar
kaçakçılığı ile işe başlayan bu nevi kaçakçılık, 19801i yıllardan itibaren eroine talebin artması
ve kârının yüksek olması sebebiyle organize olarak faaliyetlerim bu yöne kaydırmışlardır.

Organizasyonlar önceleri uyuşturucu madde kaçakçılığını ülke sınırlan içerisinde
yapmakta iken sonraları kâr marjlarını arttırmak amacıyla yurtdışından (İran, Irak, Afganistan,
Suriye) temin ettikleri baz morfinleri kendileri eroine dönüştürerek elde ettikleri uyuşturucu
maddeleri Avrupa piyasalannda pazarlamalanyla, uyuşturucu kaçakçılığının üretim,
taşımacılık ve dağıtım boyutunu ele almışlardır.

Dünya'da faaliyet gösteren terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığını en
önemli gelir kaynağı olarak kullandıkları bilinmektedir. Özellikle Terör Örgütü PKK'nın;
ülkemizde silahlı eylemlere başladığı 1984 yılından itibaren artan militan kadrolarının silah
ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ortadoğu, Türkiye ve Avrupa hattında organize
bir uyuşturucu ticaretine yöneldiği gözlenmiştir.

Komisyonumuzca bölgede yapılan çalışmalar sırasında bir sivil toplum kuruluşu
temsilcisinin, Afganistan'dan yola çıkan uyuşturucunun kilosunun Yüksekova'da 1.000
dolara, İstanbul'da 15.000 dolara ve Hollanda'da 50.000 dolar değere ulaştığını, bu
uyuşturucu trafiğinin Yüksekova ayağında PKK terör örgütünün önemli finansman
sağladığını ifade etmesi, halen bölgede diğer kaçakçılık yanında uyuşturucu kaçakçılığının da
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hız kesmediğim ortaya koymaktadır. Öte yandan yöredeki mümbit arazilerin de yeterince
değerlendirilemediği, ürün çeşitliliğinin sağlanamadığı, bölge insamnm tanmsal üretimi ciddi
bir gelir kaynağı olarak göremediği sivil toplum temsilcilerince dile getirilmiştir.

Yöredeki uyuşturucu trafiğinin devletin ilgili kurumlarınca özel bir mercek altına
alınması, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve akademik ilgililerin
katılımı ile düzenlenecek toplantılarla yöre çiftçisinin bilinçlendirilmesi, yöredeki mevcut
arazinin ülke kalkınmasına olumlu katkılar yapabilecek orta ve uzun vadeli, uygulanabilir
tanmsal projelerle desteklenerek yöre halkmm refah seviyesinin yükseltilmesi, yörenin ülke
kalkınmasına olumlu katkılar yapan faaliyetlerle anılması ana hedef ittihaz edilmelidir.
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KARAR
06.04.2006

Komisyonumuzun 06.04.2006 tarihinde yapılan 21 inci toplantısında, görevi
süresi içerisinde yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporun, belirtilen tespit ve
öneriler doğrultusunda Yüce Heyetin bilgisine sunulmasına oy çokluğu ile karar
verilmiştir.

lusaSIVACIOĞLU
Kastamonu Milletvekili

Başkan

nver
Ordu Milletvekili

Başkanveldli

I Ö Y Ü Ş

'Aydın Milletvekili
Katip

4
Ayhan Sefer ÜSTÜN
Sakarya Milletvekili

Sözcü

Fehmi Hüsrev KUTLU
Adıyaman Milletvekili

Üye
UletvekUi

Üye

jet ERSİN
İzmir Milletvekili

Üye

AhmetSırn % B E K
İstanbul Milletvekili

Üye
Yalova Milletvekili

Üye
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MUHALEFET ŞERHİ

Hazırlanan raporda T.C. Devletini ve onun kurumlarını suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı
ifadeler yer almaktadır. Raporun muhtelif yerlerinde bunlara rastlamak mümkündür.

Örnek vermek gerekirse;

l-"Şu hususu tekrar vurgulamakta yarar vardır ki Haziran 2005- Aralık 2005 tarihleri arasında
Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen bombalama olaylarından
09.11.2005 günü Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevinde gerçekleşen bombalama eylemi hariç,
toplam (17), (5) bombalama eylemi komisyonumuzca şüpheli bulunmuş, bir yere
oturtulamamıştır. Bombalama eylemlerinin 12' sinin PKK terör örgütünce işlendiğine kanaat
getirilmiştir. Bombalama olaylarının artış nedenini incelerken/PKK terör örgütünce
yapılanlar yamndajşüpheli olarak yapılan eylemleri de göz önün alarak değerlendirmekte
zorunluluk bulunmaktadır."

Ayrıca, raporda polisle jandarmayı karşı karşıya getirici ve jandarmayı görev alam dışına
çıkmakla suçlayıcı ifadeler vardır. Bunlar, üzerindeki sis perdesi tam olarak kalkmamış
olmasına karşın, devlet kurumlarını yıpratıcı ifadelerdir.

Örneğin, raporda şöyle geçiyor:

2) "5397 sayılı kanun ile jandarmaya, kanunda belirtilen suçların önlenmesi için, diğer
istihbarat hizmetlerinde olduğu gibi, yine kendi sorumluluk alanında, telekomünikasyon
yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilme, dinleyebilme, sinyal bilgileri değerlendirebilme,
kayda alabilme yetkisi tevdi edilmiştir. Kanun koyucu, bu düzenlemede de jandarmaya,
açıkça ülke düzeyinde istihbarat yapma yetkisi vermekten sakınmış kendi sorumluluk
alanında istihbarat toplama yetkisi tanınmakla yetinmiştir. Polise, bu kanun çerçevesinde
yapacağı istihbarat için 2559 sayılı kanunda olduğu gibi, yine sorumluluk alanı sınırlaması
getirmemiştir.

5397 sayılı kanunun jandarma sorumluluk alanında nasıl uygulanacağı açık değildir.
İletişimin tespitine ve benzeri konu kişi ve kişilerin ikamet ettiği veya görüşmeyiş yaptığı
yerin mi yoksa faaliyetin gerçekleştirildiği yerin mi esas alınacağı, kendi sorumluluk alanında
gerçekleşmesi muhtemel suçların önlenmesi amacıyla, polis bölgesinde ikamet eden,
faaliyette bulunan, mukim olan kişilerin iletişiminin dinlenip dinlenemeyeceği, bu
durumlarda, jandarmaca ifa edilmekte olan iletişimin dinlenmesi faaliyetinin polise
devredilmesi zorunluluğunun bulunup bulunmadığı konusu aydınlatılmaya muhtaçtır.
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Belirlenen hallerde, jandarma, kendi sorumluluk alanından taşarak istihbarat faaliyetinde
bulunabilecek, zorunlu olarak, kendi sorumluluk alanı dışından kaynaklanan, ancak kendi
bölgesine sirayet edebilecek suçların önlenmesi amacıyla bölgesi dışında da istihbarat
yapması gereği ileri sürülebilecektir. "

Diğer bir husus, komisyonun görev sürecinde Diyarbakırlı işadamı Mehmet Ali Altındağ'ın,
Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükantt'ı suçlayıcı ifade tutanaklarını Van Savcılığına
teslim edilmesi hem Türk Milletinin gözbebeği ordumuzun yıpratılmasına yönelik bir eylem
olarak değerlendirmekteyim hem de ondan sonraki aşamada komisyonda dinlenen kişilerden
çekinceleri nedeniyle, sağlıklı bilgiler alınamamıştır.

Ayrıca, rapora tekrar Mehmet AH Altındağ'ın ifadelerinin konulması bu ifadelerin Van
Savcılığa verilmesini de düşündüğümüzde, son derece manidardır.

Ayrıca, yer yer kamu görevlilerini töhmet altında bırakıcı ifadeler yer almaktadır. Eli kanlı
terör örgütü PKK'nın 22 senedir işlediği bunca cinayete rağmen raporda bu tür ifadelerin yer
alması esef vericidir.

Örneğin; "Bu bildirilerin arkasında, faili belli olmayan ve terör örgütü mensuplarınca
üstlenilmeyen ya da açıkça, terör örgütü mensuplarınca yapıldığı ortaya konulan bir kısım
bombalama faaliyetlerinin de olması, bir şekilde, 'acaba bu bildiri ve anılan patlamaların
failinin terör örgütünün dışında başka bir oluşum olabileceği sorusunu akla getirmektedir1

ifadelerinin raporda yer alması gibi...

Yukarıda örneklerini verdiğim, anılan nedenlerle, raporu çok sağlıklı bulmuyor ve muhalefet
şerhi ile imzalıyorum.

İbrahim Özdoğan
Erzurum
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10/322,323,324 sayılı Hakkari Merkez, Yüksekova Şemdinli ilçelerinde meydana
gelen olayları araştırmak üzere kurulan Meclis araştırma Komisyonu raporuna ilişkin
ek görüşlerimizdir.

1- 9 Kasım 2005 tarihinde Umut Kitapevindeki patlamadan sonra Sayın
Başbakan yaptığı açıklamalarda, bu bölgedeki olayların lokal olmadığını, ucu nereye
kadar giderse takip edeceklerini söylemiştir.

Sayın Başbakan in bu açıklamaları son derece önemlidir. Çünkü Devletin tüm
istihbarat bilgileri sayın Başbakanının elindedir. Sayın Başbakanın sorumlu, bir kişi
olarak bu olayların lokal olmayıp, organize olduğuna ilişkin bilgileri varsa,
Komisyonumuza ve yargıya bu bilgileri vermesi gerekirdi. Böyle bir bilgi ve belgesi
yoksa, yaptığı açıklama son derece yanlış ve sakıncalı olmuştur.

Sayın Başbakanın bu konu ile ilgili olarak, komisyon tarafından dinlenilmesini
ısrarla istememize karşın, bu isteğimiz kabul edilmemiştir.

2- Hakkari il ve ilçelerinde ard arda meydana gelen olaylarda Hükümet
görevini ihmal etmiştir.

Bu ilimizde meydana gelen olaylarda Vali ve Kaymakamların hiçbir inisiyatif
kullanamadıkları, tamamen devre dışı kaldıkları, Sivil ve Askeri bürokrasinin
yaptıklarına ve dediklerine bağlı kaldıkları gözlenmiştir.

Hükümet bu boşluğu ve eksikliği gördüğü halde gereğini yapmamıştır.

Siyasi otoritenin, yani hükümetin bu bölgede yaşananlardan habersiz olması
düşünülemez. Nitekim istihbarat raporlarından Hükümetin olaylardan haberdar
olduğu doğrulanmıştır.

Ancak Şemdinli'deki son olaydan sonra JHakkari Valisi'nin ve Kaymakamların
görev yerlerinin değiştirilmesi bu Hükümetin ne kadar yetersiz kaldığını göstermiştir.

Halbuki, Ankara Merkezde onlarca deneyimli, üstün yetenekli ye yıllarca
ülkemize ve milletimize hizmet etmiş Vali, Emniyet Genel Müdürlüğünde iş$ uç yüz
civannda deneyimli ve üstün yetenekli Emniyet Müdürü, sadece siyasi nedenlere; bu
iktidara göre kendilerinden olmadıktan için üstün Liyakatİanna rağmen, Merkez
Valiliklerinde ve APK dairelerinde kızakta bekletilirken, söz konusu bölgelere,
deneyimsiz, ne yapacağını bilemeyen, inisiyatif kullanamayan, yasaların kendilerine
vermiş oldukları yetkileri kullanamayan ve hatta bilemeyen yöneticiler, Valiler,
Kaymakamlar ve Emniyet Müdürlerinin bu bölgelerde, sadece siyasi kadrolaşma
nedeniyle görevlendirilmiş olması, siyasi iktidarın en büyük yanlışı ve zafiyeti olarak
düşünülmektedir.

3- Sayın Adalet bakanı Cemil ÇİÇEK'in Hükümet sözcüsü olarak,
Komisyonumuza bilgi veren Kamu görevlilerinin yaptıkları açıklamalar üzerine,
yaptığı tehditvari ve nezaket dışı konuşma ile Araştırma Komisyonunun Anayasa'ya
aykırı olduğu konusundaki açıklamaları son derece yanlış, Meclis ve Komisyon
çalışmalarını aksatan, engelleyen ve Hukuka Müdahale anlamına gelebilecek
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açıklamalar olup, özellikle Hukuka saygılı olması gereken Adalet Bakanı Makamını
işgal eden bir hukukçuya yakışmayan bir tavır olmuştur.

Akabinde ise Komisyonumuza açıklamalarda bulunan bir kamu görevlisinin
görevinden alınması işlemi , Sayın Adalet Bakanının beyanlarıyla yan yana
konulduğunda, artık hiçbir kamu görevlisinin, bundan böyle Meclis Araştırma ve
Soruşturma Komisyonlarına bilgi vermemeleri anlamına gelir ki bu son derece yanlış
ve tehlikeli bir gelişme olmuştur.

Ayrıca 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli ilçesindeki olaylar sırasında 1 kişinin
ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili olarak tutuklanan bir kamu
görevlisinin kısa süre sonra tahliye edilmesi, buna karşın kamu malına zarar
verdikleri nedeniyle tutuklanan kişilerin aylardan beri hala tutukluluk hallerinin sürüyor
olması Hakkari bölgesinde yargıya müdahale olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.

4~ Komisyonumuzca 77 kişinin bilgisine başvurulmuş ve değişik kurumlardan
binlerce sayfalık bilgi ve belge gelmiştir. Ancak Van C.Savcılığının binlerce bilgi ve
belge arasından sadece bir kişinin beyanlarına ilişkin tutanaktan istemiş olması ve
Komisyon Başkanının alınmış gizlilik kararına rağmen, komisyon üyelerinin bilgisi
dışında bu tutanağı göndermiş olması, ve Van C.Savcılığının gizlilik süreci devam
ettiği sırada ve suç olmasına karşın söz konusu iddianameyi istenmediği halde,
kendiliğinden e-posta ile Komisyon Başkanlığına göndermesi ilginç bulunmuştur.

Dolayısıyla bu gelişmeler ve Komisyon Başkanı ile Van C.Savcılığı arasındaki
gizlilik kararlarını yok sayan bu yazışmalar yargının siyasallaştığı iddialannı
güçlendirmiştir.

5- İşsizlik ve yoksulluğun terörü tetikleyen önemli unsurlardan olduğu
yadsınamaz. Araştırma konusu yapılan bölge gerek doğa koşullan ve gerekse öteden
beri ihmal edilmiş olması sonucu, ülkemizin en yjttSBk ve geri kalmış yöresidir.

Hakkari ve ilçelerindeki en önemli ekonomik girdiler, kamu harcamaları ve
kamu yatırımlarıdır.

Bu ilimizdeki kamu yatırımlarına ilişkin ihalelerde ve kamu harcamalarında
siyasi iktidara yakın 1-2 ailenin etkin olduğu gözlenmiştir.

Bu durum yöredeki vatandaşlarımızın şikayet ve tepkilerine neden olmaktadır.
Siyasi iktidar bu durumu görmezlikten gelmemelidir.

Ahmet Sim ÖZBEK / Mesut D/ĞER \ Ahmet ERSİN
İstanbul ı DiyarMkır İzmir
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RAPORA BAZI KOMİSYON ÜYELERİNCE VERİLEN EK
GÖRÜŞLERE İLİŞKİN KOMİSYON BAŞKANININ

AÇIKLAMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grubu bulunan Adalet ve
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 14.11.2005
tarihinde vermiş oldukları Hakkari Merkez, Yüksekova ve
Şemdinli İlçelerinde meydana gelen olayların araştırılması
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
6.12.2005 tarihli 27 nd birleşiminde Anayasanın 98., Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddelerine
göre Komisyonumuz her üç partinin olumlu görüşüyle
kurulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ittifakla
kurulan Komisyonumuz Meclis, içinde ve araştırma konusu olan
il ve ilçelerdeki yoğun çalışmaları sonucunda raporunu
hazırlamıştır. Raporumuza, Cumhuriyet Halk Partisine mensup
milletvekilleri ve Anavatan Partisi adına katılan komisyon üyesi
bazı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşler karşısında Türkiye
Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun doğru
bilgilendirilebilmesi için, Komisyon Başkanı olarak bazı
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerimizin
sundukları;

Ek görüşün 1 inci maddesinde Sayın Başbakanın olayı
müteakiben, olaylarla ilgili yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak,
sanki açıklama yetkisi yokmuşçasına, beyanlarının sakıncalı
olduğu konusuna vurgu yapılarak, Komisyonumuzun incelemesini
yaptığı konu ile alakası olmadığı halde tenkit konusu
edinilmesinin siyasi amaç güdülmesi dışında herhangi bir mesnedi
bulunmamaktadır.
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Yine talepleri üzerine Sayın Başbakanın Komisyonda
dinlenilmemesinin tenkit konusu yapılmasına da siyasi amaç
güdülmesi dışında başka bir mana verilememektedir. Kaldı ki
içtüzük gereği üç aylık süre sonunda alınan bir aylık sürenin
tamamlanmasına bir gün kala Sayın Başbakanın bilgisine
başvurulmasının istenilmesi sadece siyasi amaçla hareket
edildiğinin bariz bir göstergesidir.

Ayrıca 06.04.2006 tarihli söz konusu toplantımızda Sayın
Başbakanımızın bilgilerinin Devletin kurumlarından geldiği,
yazışmaların bu kurumlarla yapıldığı, derlenebilecek tüm bilgi ve
belgelerin Komisyonumuzca celbedildiği göz önünde
bulundurulduğunda, ayrıca Sayın Başbakanın dinlenilmesine
gerek bulunmadığı Komisyonumuzun ekseriyetinin kanaati
olarak ortaya çıkmıştır.

Ek görüşün 2 nci maddesinde de hükümetin görevini ihmal
ettiğinden bahisle olaylardan haberdar olduğu halde bir takım
eksiklikler karşısında gereğinin yapılmadığı vurgulanmıştır.
Buradaki ifadelerden açıkça ne söylendiği anlaşılamamaktadır.
Yanlış anlamalara yer vermemesi düşüncesiyle bu ifadelerin
açıklanmaya ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetlerinden hiç birisinin meydana gelen olaylara zımnen de
olsa göz yumabileceği gibi bir anlama gelebilecek düşüncelere yer
verilmesi yadırganacak bir davranıştır. Sayın Komisyon
Üyelerinin raporumuzun bütünlüğüne bir tenkit getirmedikleri ve
raporu kabul ettikleri halde, ek görüşlerle bu hususları dile
getirmeleri siyasi amaç dışında başka türlü yorumlanması
mümkün bulunmamaktadır. Her Komisyon üyesinin hazırlanan
raporlara karşı elbette katılmadıkları noktalarda görüş
bildirmeleri normaldir. Nitekim bahsedilen bu raporda imzası
bulunan Sayın Mesut DEĞER çalışmalar ve raporla ilgili tek
başına imzaladığı beyanlarını Komisyonumuza muhtelif
tarihlerde sunmuştur.

Sayın Mesut DEĞER'in Komisyonun asıl raporuna ilişkin
hazırladığı görüşlerinde diğer iki milletvekilinin imzasının
bulunmaması, konunun Hükümetle irtibatlandınlarak, başka
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yerlere çekme amacı güdüldüğü, hiç arzu etmediğimiz halde ve
tüm toplantılarımızda sık sık vurguladığımızın aksine iktidar ve
muhalefet çekişmesine yol açabilecek böyle bir değerlendirmeyle
siyasi amaç taşıdındığının açık göstergesidir.

Aynı maddede yapılan idari atamaların siyasi kadrolaşma
nedeniyle iktidarın yanlışı olarak nitelendirilmesine de katılmak
mümkün değildir. Komisyonumuzun her toplantısında Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından Mecliste Grubu bulunan üç siyasi
partinin ortak arzusunun olayların bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkarılması olduğu, bu doğrultuda Komisyonda da sık sık
vurguladığımız gibi, iktidar ve muhalefet ayrımı gözetilmemesi
gerektiği, Anayasanın 98. maddesinde araştırma komisyonu
kurulmasındaki amacın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bilgilendirilmesi olduğu belirtilmesine rağmen, Cumhuriyet Halk
Partisine mensup değerli Komisyon üyelerimizin siyasi
kadrolaşma tenkidinde bulunmaları, bilinen klasik muhalefet
anlayışlarının bir yansımasıdır.

Ek görüşün 3 üncü maddesinde Sayın Adalet Bakanı Cemil
ÇİÇEK'in Hükümet sözcüsü olarak beyanlarına yer verilmesinin
de siyasi bir yaklaşım olmasının dışında başka bir izahı
bulunmamaktadır.

Keza maddenin son paragrafında, bir kişinin ölümü ve dört
kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda tutuklanan bir kamu
görevlisinin serbest bırakılması, kamu malına zarar verenlerin ise
aylardan beri tutuklu oldukları zikredilerek, yargıya müdahale
edildiği tarzında tenkit edilmesine de bir izah getirmekte
zorlanılmaktadır.

Hiçbir hukuki temele ve delile dayanmayan bir
değerlendirmeyle, iktidarın yargıya müdahale ettiği şeklinde
yorum yapılmasına katılmak mümkün değildir.

Ek görüşün 4 üncü maddesinde; Van Cumhuriyet
Başsavcılığının bir kişinin beyanlarına ilişkin tutanakları istemiş
olması da yargıya müdahale olarak değerlendirilmektedir.

Daha önce konuya ilişkin olarak kamuoyuna ve değerli
Komisyon üyelerimize izah etmemize rağmen, konunun hukukçu
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Milletvekillerimizce tekrar gündeme getirilmesine hukuki bir izah
getirilememektedir.

Değerli Komisyon üyelerimiz de açıkça bilmektedirler ki,
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160 ve 161 inci maddelerine göre
"Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun
işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu
davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen
işin gerçeğini araştırmaya başlar " hükmü ile Milletvekilliği
dışında asıl meslekleri Avukatlık olan Komisyon üyelerimizin çok
iyi bildikleri Hukuk uygulaması bu şekilde olduğu halde, kanunun
açık hükmüne ve pratik uygulamaya aykırı olarak bu tarzda
tenkitleri hukuki gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Komisyonumuzun dört aylık faaliyeti sırasında Van
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi dışında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının da 14.03.2006 tarih ve 2006/74 Soruşturma Sayılı
yazısıyla tutanak talebi olmuş, söz konusu tutanak 15.03.2006
tarihli yazımızla mezkûr Cumhuriyet Başsavcılığına da
gönderilmiştir. Aynı yetkileri haiz her iki Cumhuriyet
Başsavcılıklarına gönderilen işlemin birinin tenkit edilmesi
diğerine ise hiç yer verilmemesi çifte standart örneğidir.

Aynı paragrafta Van Cumhuriyet Başsavcılığınca
Komisyonumuza iddianamenin gönderilmesine yer verilmekte ve
gönderiliş işlemi tenkit edilmektedir. Bu tenkitlerle hukukçu olan
Komisyon üyelerimizin ne demek istedikleri anlaşılmadığı gibi
neyi amaçladıkları da bilinememektedir.

Ek görüşün 5 inci maddesinde zikredilen husus ana
raporumuzda uzun uzun izah edilmiş, alınması gereken tedbirlere
yer verilmiştir. Bu maddede hiçbir izah getirilmeden siyasi
iktidara yakın olanların kayrıldığı imasında bulunulması
raporumuzun inceleme konusu dışındadır.

Komisyon Üyelerimizden Anavatan Partisi Milletvekili
İbrahim ÖZDOĞAN'ın Muhalefet Şerhine İlişkin Açıklama:
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Komisyon Üyemiz Sayın İbrahim ÖZDOĞAN; Türkiye
Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını suçlayıcı ve töhmet altında
bırakıcı ifadelere yer verildiğinden bahisle bir takım örnekler
vermekte ise de 676 sayfadan ibaret raporumuzdan birkaç
paragraf alarak anlam bütünlüğünü de düşünmeden yorumlarda
bulunması, partisi adına siyasi amaç taşımaktadır.

Değerli Komisyon Üyemizin; Komisyonumuzun gerek
Meclisteki çalışmalarımıza yeterince iştirak edememesi, gerekse
Komisyonun bölgede yaptığı çalışmalara güvenliğin bulunmaması
bahanesiyle katılmaması karşısında, ileri sürdüğü görüşlerin,
raporun tamamına vakıf olamamaktan kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Komisyon üyelerimizden Ak Parti Milletvekili Orhan
YILDIZ; her ne kadar karar metnini "ek görüşümü bilahare
sunacağım" ifadesiyle imzalamışsa da üyemiz tarafından herhangi
bir görüş serdedilmemiştir.

Musa Sıvacıoğlu
Kastamonu

Komisyon Başkanı
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