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Bu durum karşısında;
1. Üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen, olayla ilgili olarak tarafınızdan araştır
ma ve soruşturma yapılmış mıdır? Gerekli araştırma ve soruşturma yapılmışsa, bombalama olayı
na maruz kalan insanların ifadelerine başvurulmuş mudur?
2. "Bombaların yanlışlıkla düştüğü" şeklinde yapılan açıklamalara katılıyor musunuz? Eğer bu
iddiaya katılıyorsanız, halkın maddî ve manevî zararlarını karşılamayı düşünüyor musunuz?
3. Bombalama olayında katliama yolaçan "kast" veya felakete yolaçan "ihmal" suçlarından bi
rini işlemiş olduğu gerçeği karşısında; soruşturulan veya cezalandırılan kimseler var mıdır?
4. 48'den fazla insanın ölmesi, 100'den fazla insanın yaralanmasına yolaçan yukarıdaki bom
balamanın emrini verenlerin açığa çıkarılmaması durumunda, insanların "yönetime bağlılık" konu
sunda kendilerini motive etmelerinin çok zor olabileceğini gözönündc bulundurarak olayların üze
rine ciddi bir şekilde gitmeyi ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?
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Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 31 Mayıs 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/45379983/38095 sayılı yazısı.
Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak İli, Cizre İlçesine bağlı bazı köylerin Güvenlik
Güçlerince bombalandığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir.
1. 26 Mart 1994 günü Şırnak, Merkez, Koçağılı Köyü kuzeyindeki Stoker Tepe ile Kuşkonar
Köyünün kuzeyindeki kayalıklarda 1 000 civarında teröristin toplandığı, Şırnak İl Merkezi ile böl
gede bulunan Askerî Birliklere eylem hazırlığı içinde bulundukları duyumunun alınmasını müte
akip teröristerin bulunduğu Stoker Tepe ile Kuşkonar Köyünün kuzeyindeki kayalıklara hava ha
rekâtı düzenlenmiştir. .
2. Hava harekâtı sonucunda teröristlerin telsiz konuşmalarından 150 civarında ölülerinin oldu
ğu anlaşılmış, bölgede yapılan arazi araması sonunda Stoker Tepe ve Kuşkonar Köyünün kuzeyin
deki kayalıklarda ölen teröristlere ait çok miktarda kan izleri ve elbise parçaları bulunmuş, ölen teröristerin cesetlerinin arkadaşları tarafından kaçırılarak gizlendiği köylülerin beyanlarından da an
laşılmıştır.
3. Teröristlere verdirilen bu zayiat sonucu; Güvenlik Birimlerine terörist gruplarla ilgili bilgi
lerin Koçağılı ve Kuşkonar köylüleri tarafından verildiği değerlendirilerek, aynı gün teröristler ta
rafından anılan köylere 82 mm.'lik Havan, Roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş
ve bu saldırı sonucunda Koçağılı Köyünden (13) kişi ölmüş, (13) kişi yaralanmıştır. Kuşkonar
Köyünden ise Resmî Makamlara, saldırı hakkında bugüne kadar herhangi bir müracaat olmamıştır.
arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
43. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya 'nın, Tunceli Ovacık Karayolunu takiben
Munzur Çayı üzerindeki 3 adet asma köprünün güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığı iddiasına
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4542)
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