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23.11.1991 günü saat 15.00 sularında Diyarbakır Sanayi Sitesinden alınıp daha sonra kur
şuna dizilerek katledilmiş olan yedi çocuk babası emekli işçi İbrahim Hakkı Kocakaya'nın ka
tillerinin bulunması için bugüne kadar neler yapıldı?
İsmail Hakkı Kocakaya'yı 19.11.1991 gününden 23.11.1991 gününe kadar izleyen 21 EC 589
plakalı lacivert murat 131 araç ile yine zaman zaman takibe katılan ve 23.11.1991 günü bizzat
bîndirildiği 21 EF 916 plakalı beyaz şahin araçlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce kendile
rine ait olduğu kabul edildiği halde bugüne kadar bu kabul çerçevesinde neler yapıldı?
Götürüldüğü sırada yanında bulunan oğlu Üzeyir ile kardeşi Yavuz arabalarda bulunan
şahısların eşgal ve simalarını ayrıntılı olarak anlattıkları halde neden bugüne kadar robot re
simleri çizilip dağıtılmadı? Ve bu çerçevede bugüne kadar yapılmış işlemler nelerdir?
Hükümet, devleti şefkatli karakolları şeffaf hale getireceğini vaat ettiği ve programına al
dığı halde neden hâlâ olağanüstü rejimlerinde olduğu gibi insanlar kaçırılıp kurşuna dizil-,
mektedir?
Bu tür olayların kesin çözümü için neler yapılacaktır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
- Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/054577
Şube: Top. 01. (E)
Konu : Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Yazılı Soru önergesi.

18.2.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
l i g i : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29 Ocak
A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/33-469/2278 sayılı yazısı.

1992 gün ve

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır.
23.11.1991 tarihinde Diyarbakır Sanayi Sitesinden alınıp kurşuna dizildiği iddia edilen as
len Diyarbakır İli «Lice İlçesi Dibek Köyü nüfusuna kayıtlı, Adem oğlu 1943 doğumlu İsmail
Hakkı Kocakaya, 27.11.1991 günü Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde ölü olarak bulun
muş olup, olay adlî makamlara intikal ettirilmiştir.
Adı geçen şahsın, yasadışı herhangi bir örgüte üye olmadığı, bu yönde herhangi bir eyle
minin de bulunmadığı, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına da alınmadığı tespit edilmiştir.
Güvenlik kuvvetleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için, şefkatli
ve hoşgörülü bir şekilde kanunlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.;
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Arz ederim.
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İsmet Sezgin
İçişleri Bakam

