
T.C.
MİDYAT

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 

Soruşturma No: 2014/2948
Esas No: 2014/832
İddianame No: 2014/82
 

İDDİANAME
MİDYATAĞIR CEZA MAHKEMESİNE

 
DAVACI:KAMU ADINA MİDYAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
MAKTULLER: 1- SULEYMAN SEYHAN, ÖMER Oğlu ESMERİ'den olma, 01/07/1938 doğumlu
:2- NEDİM AKYÖN, HALİL Oğlu İLHAN'den olma, 09/09/1979 doğumlu
:3- MEHMET EMİN ASLAN, İBRAHİM Oğlu MAKBULE'den olma, 01/04/1976 doğumlu
:4- SEYHAN DOĞAN, RAMAZAN Oğlu ASYA'den olma, 01/01/1981 doğumlu
:5-BİLAL BATIRIR, HÜSEYİN Oğlu FATMA'den olma, 15/04/1970 doğumlu
:6- DAVUT ALTINKAYNAK, ABDULAZİZ Oğlu HAYAT'den olma, 05/03/1982 doğumlu
:7- ABDURRAHMAN OLCAY, MEHMET ALİ Oğlu NAFİYE'den olma, 25/10/1975 doğumlu
: 8- ABDURRAHMAN COŞKUN, ALİ Oğlu HEDİYE'den olma, 01/04/1974 doğumlu
MÜŞTEKİLER: 1- YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERLE YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ, 'den olma,doğumlu, Hüsambey
Mah.İtfaiye Cad.Karanfil Apt.No:17,D:2 Fatih/ İSTANBUL
ikamet eder.

2- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ, Çukurlu Çeşme Sokak Bayram Apartmanı
No :10/1 Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL

3- MEHMET COŞKUN, ALİ Oğlu HEDİYE'den olma, 01/01/1966 doğumlu, Dicle Mah. Aygün Sk.
No:39 İç Kapı No:1Nusaybin/ MARDİN ikamet eder.

:4- MUMINİ SEYHAN, SULEYMAN Kızı NURE'den olma, 01/01/1930 d.lu, Tepebaşı Mah. Kısmetli
Cad. No:43Dargeçit

:5- ABDULAZİZ ALTINKAYNAK, HASAN Oğlu RUKİYE'den olma, 01/01/1964 d.lu, Dicle Mah.
Altın Sk. No:1 /2Nusaybin

 :6- İBRAHİM ASLAN, İBRAHİM Oğlu NASO'den olma, 01/01/1934 doğumlu, Turgut Özal Mah.
Yurt Cad. No:8/1İdil

7- HAYAT ALTINKAYNAK, SALİH Kızı SAFİYE'den olma, 01/01/1970 doğumlu, Yenişehir
Mah.Güleç Sk.No:39 Nusaybin

VEKİLİ: Av. ERDAL KUZU, MARDİN
Yeni Mh Atatürk Bulvarı Dündarlar Apt 2/5 Kızıltepe/ MARDİN
 
: 8- MEHMET SEYHAN, SULEYMAN Oğlu MUMINİ'den olma, 01/01/1962 doğumlu,

SARCELLES /FRANSA ikamet eder.
VEKİLİ: Av. HÜSEYİN CANGİR, MARDİN
Gökçeli Sürücü Kursu Apt. 2/3 Kızıltepe / MARDİN
 
: 9- HATİCE BATIRIR, HÜSEYİN Kızı İLHAN'den olma, 07/11/1973 doğumlu, Şahintepe Mah.

3134 Sk. No:18 İç Kapı No:2Sarıçam/ ADANA ikamet eder.
10- FEHİME ÇELİK, SÜLEYMAN Kızı MUMİNİ'den olma, 09/03/1970 doğumlu, EVERE
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/BELÇİKA ikamet eder.
11- MEHMET ALİ OLCAY, ALİ Oğlu HAZNİ'den olma, 27/11/1945 doğumlu, Yalı Mah. Erzurum

Yolu 4.S.1.Ara Sk. No:50 İç Kapı No:1İpekyolu/ VAN ikamet
eder.

12- FATMA BATIRIR, HACI Kızı ELİF'den olma, 12/01/1948 doğumlu, Kızılcıklı Mah. Mehmet
Akif Ersoy(600) Cad. No:1B2 İç Kapı No:18Nilüfer/ BURSA
ikamet eder.

13- KADRİ DOĞAN, RAMAZAN Oğlu ASYA'den olma, 08/03/1971 doğumlu, Kanarya Mah. Florya
Cad. No:32 İç Kapı No:1Küçükçekmece/ İSTANBUL ikamet
eder.

14- RUKİYE ALTINKAYNAK, ABDULLAH Kızı HALİME'den olma, 02/03/1943 doğumlu,
Bahçebaşı Mah. Baysun Sk. No:6Dargeçit/ MARDİN ikamet
eder.

15- MİSKAN DOĞAN, RAMAZAN Kızı ASYA'den olma, 01/01/1980 doğumlu, Kanarya Mah.
Bozdoğan Cad. No:23 İç Kapı No:10-Çap.LiKüçükçekmece/
İSTANBUL ikamet eder.

16- DAVUT AKYÖN, HALİL Oğlu İLHAN'den olma, 09/06/1971 doğumlu, Bahçebaşı Mah. 1 Mayıs
Cad. No:75 İç Kapı No:2Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

17- İLHAN AKYÖN, CEMİL Kızı ZEYNEP'den olma, 09/09/1934 doğumlu, Safa Mah. Yıldız Sk.
No:10 İç Kapı No:1Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

18- HEDİYE COŞKUN, RAMMO Kızı BESSİ'den olma, 01/01/1937 doğumlu, Kanarya Mah. Kız
Kuşu Sk. No:31-33 İç Kapı No:21Küçükçekmece/ İSTANBUL
ikamet eder.

19- HÜSEYİN BATIRIR, HASAN Oğlu REMZİYE'den olma, 06/01/1947 doğumlu, Kızılcıklı Mah.
Mehmet Akif Ersoy(600) Cad. No:1B2 İç Kapı No:18Nilüfer/
BURSA ikamet eder.

20- HEDİYE KAYA, CEMİL Kızı HANIM'den olma, 13/12/1958 doğumlu, Değerli Mah. Değerli Sk.
No:17Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

21- OSMAN SEYHAN, ÖMER Oğlu ESMERİ'den olma, 01/06/1944 doğumlu, Tepebaşı Mah.
Mezopotamya Cad. No:14Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

22- FAHRETTİN KAYA, AHMET Oğlu HEDİYE'den olma, 10/10/1980 doğumlu, Tepebaşı Mah.
Turgut Ozal Cad. No:79Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

23- ABDÜLKERİM KAYA, AHMET Oğlu HEDİYE'den olma, 13/12/1973 doğumlu, Tepebaşı Mah.
Turgut Ozal Cad. No:79Dargeçit/ MARDİN ikamet eder.

24- HAZNİ DOĞAN, RAMAZAN Oğlu ASYA'den olma, 25/10/1984 doğumlu, Kanarya
Mahallesi,Florya Caddesi,Çelik Apt.,No:32,K:1, Küçükçekmece/
İSTANBUL ikamet eder.

 
 
ŞÜPHELİLER: 1- MEHMET TİRE, ALİOğlu HANİFE'den olma, 23/11/1961 doğumlu, DENİZLİ

ili, BAKLAN ilçesi, DAĞAL köy/mahallesi, 25 cilt, 57 aile sıra
no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gümüşlük Mah. Mandalin Sk.
No:6 İç Kapı No:1Bodrum/ MUĞLA ikamet eder.

MÜDAFİİ: Av. SERHAN KAYA, MUĞLA
Hukukçular Sitesi B Blok No:2 Bitez Bodrum / MUĞLA
: 2- HAYDAR TOPÇAM, MUHARREMOğlu DİLAVER'den olma, 17/05/1968 doğumlu, AMASYA

ili, MERZİFON ilçesi, NUSRATİYE köy/mahallesi, 9 cilt, 310
aile sıra no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çamlıköy
Sitesi,No:27,Akbük Didim/ AYDIN ikamet eder.
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MÜDAFİİ: Av. NESRİN SANDALCI, AYDIN
Cumhuriyet Cad. No:88 / 18 Kat:3Didim / AYDIN
: 3- HURŞİT İMREN, MUSTAFAOğlu HATİCE'den olma, 14/11/1958 doğumlu, SİVAS ili,

GEMEREK ilçesi, ÇEPNİ ALAYBEY. köy/mahallesi, 12 cilt, 8
aile sıra no, 52 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gazi Mah.Kınıkarslan
Sk.No:11/1 Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ: Av. YAHYA KOÇ, Sıhhıye Merkez / ANKARA
:Av. AYTEKİN EROL, Merkez / ANKARA
: 4- KERİM ŞAHİN, İDRİSOğlu ADİLE'den olma, 01/10/1967 doğumlu, OSMANİYE ili, MERKEZ

ilçesi, DEĞİRMENOCAĞI köy/mahallesi, 36 cilt, 107 aile sıra
no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Rahime Hatun Mah. 9082 Sk.
No:8 İç Kapı No:14Merkez/ OSMANİYE ikamet eder.

MÜDAFİİ: Av. ŞAKİR EFENDİOĞLU-Merkez / OSMANİYE
: 5- MAHMUT YILMAZ, MUSTAFAOğlu FATMA'den olma, 15/11/1961 doğumlu, ANTALYA ili,

ALANYA ilçesi, GÖZÜBÜYÜK köy/mahallesi, 98 cilt, 6 aile
sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yayla Mah. 2584 Sk. No:1 İç
Kapı No:6Manavgat/ ANTALYA ikamet eder.

MÜDAFİİ: Av. MUSTAFA ESAT DENİZ, ANTALYA
Bahçelievler Mah. Antalya Cd. Kardelen İş Mrk. No:63 Kat:3 D:7 Manavgat/Antalya Manavgat /

ANTALYA
SUÇ: Taammüden Öldürme
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 08/11/1995 MARDİN/DARGEÇİT
SEVK MADDESİ: 765 Sayılı Yasanın 450/4, 31, 33, 34
DELİLLER: Müşteki ve Şüpheli ifadeleri, otopsi tutanakları, adli sicil ve nüfus kayıtları ve tüm dosya

kapsamı
 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
 
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütü mensuplarınca Dargeçit ilçesinde ikamet

eden 2 öğretmenin 28/10/1995 günü kaçırılması,29/11/1995 günü ise Mehmet Selim KORKMAZ adlı
müteahidin PKK terör örgütü mensuplarınca yol kesilerek kaçırılması,akabinde kaçırılan öğretmenler ve
müteahidin cesetlerinin 30/10/1995 sabahı Dargeçit İlçesi Bağözü köyünde bulunması kapsamında
30/10/1995-08/11/1995 tarihleri arasında Süleyman SEYHAN,Mehmet Emin ASLAN,Nedim
AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK ve Seyhan DOĞAN adlı şahısların resmi gözaltı işlemi
yapılmaksızın fiilen gözaltına alınarak işkence edilip bir süre sonra öldürüldüğü iddiası,Abdurrahman
COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY adlı şahısların ise yine aynı olay kapsamında 08/11/1995 günü
resmi işlem yapılarak gözaltına alınması, işkence edilip 09/11/1995 günü sorgulanmak üzere Mardin İl
Jandarma Komutanlığı'na oradan da 14/11/1994 günü Mardin adliyesine sevkedilmeleri, Mardin
Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmalarına rağmen kendilerinden bir daha haber alınamaması
nedeniyle öldürülmüş oldukları iddiası,bu konularda bilgi sahibi olan o tarihlerde Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanlığında görevli Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın ise bildiklerini anlattığından veya
anlatacağından endişe edilerek 08/03/1996 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığındaki kalorifer
kazanına atılarak yakıldığı iddiaları kapsamında(adı geçenlerden Süleyman SEYHAN,Seyhan DOĞAN
ve Mehmet Emin ASLAN'a ait cesetler Dargeçit ilçesinde,Abdurrahman COŞKUN'a ait ceset Kızıltepe
ilçesinde bulunmuştur) yürütülen soruşturmada her bir maktul/kayıp şahıs yönüyle ayrı ayrı tasnif
yapılacak olur ise iddia ve toplanan delillerin şu şekilde olduğu,

1-ABDURRAHMAN COŞKUN:
Maktul Abdurrahman COŞKUN'un annesi olan müşteki Hediye COŞKUN'un gözaltı

tarihinden 5 gün sonra 08/11/1995 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaata bulunarak
ifadesinde özetle;Abdurrahman COŞKUN'un annesi olduğunu,Abdurrahman COŞKUN'un 03/11/1995
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günü saat 03:00 sıralarında evlerine gelen askeri kıyafetli 5-6 kişi tarafından götürüldüğünü,götürenlerin
oğlunun ifadesini almak üzere karakola götüreceklerini söylediklerini,hangi olayla ilgili olarak
götürdüklerini söylemediklerini, o günden bu yana oğlundan haber alamadığını,oğlunun hayatından ve
ona kötü davranılmasından endişe ettiğini,oğlunun suçsuz olduğunu,herhangi bir şeye
karışmadığını,ilgililerden davacı ve şikayetçi olduğunu belirttiği,

Maktul Abdurrahman COŞKUN'un kardeşi olan müşteki Mehmet COŞKUN'un tanık sıfatıyla
alınan 06/12/2011 tarihli savcılık ifadesinde özetle;02/11/1995 günüsaat 03:10 sıralarında 15-16
jandarma ve korucunun evlerine geldiğini,bir kısmının dama çıkmış olduğunu,bir kısmının ise dışarıda
duruyor olduğunu,koruculardan ikisinin yüzlerinin kapalı olduğunu,jandarmanın da çoğunun yüzlerinin
maske ile kapalı olduğunu,evlerinde aynı odada 8 kardeş yatıyor olduklarını,gelenlerin kardeşi
Abdurrahman COŞKUN'u neyle suçlandığını söylemeden alıp götürdüklerini,annesi engel olmak
istediğinde jandarmalardan birinin dipçikle annesi Hediye COŞKUN'a vurarak düşürdüğünü,sabah
erkenden güneş doğmadan tabura gittiklerini,kardeşini sorduklarını,ancak taburdakilerin kardeşini
kendilerinin almadığını söylediklerini,aynı gece köyden Davut ALTINKAYNAK,Abdullah
OLCAY,Nedim AKYÖN, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN ve Süleyman SEYHAN'ın da
götürülmüş olduğunu öğrendiklerini,onların ailelerinin de nizamiyeye geldiğini,taburdaki görevlilerden
bilgi alamadıklarını,bunun üzerine Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına müracaaat ettiklerini,
soruşturma açıldığını, annesi Hediye COŞKUN'un ifadesinin alındığını, birkaç gün sonra Cumhuriyet
Savcısının kendilerine Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bu kişilerin alındıklarını,biraz
korkutup dövüldüklerini sonra da Mardin'e götürüldüklerini, halihazırda hastanede tedavi
gördüklerini,sonra bırakılacaklarını söylediğini ancak hiçbirinin bırakılmadığını, sonradan öğrendiğine
göre Davut ALTINKAYNAK'ın annesi Hayat ALTINKAYNAK'ın daha önce gözaltına alınmış
olduğunu, onun verdiği isimlerin de alınıp götürülmüş olduğunu tahmin ettiğini, Hayat
ALTINKAYNAK'ın kendisine böyle bir şey söylemediğini, ancak gözaltına alındığı gece gözlerinin
bağlandığını,bir ara gözünün açık olan kısmından oğlu Davut ALTINKAYNAK'ı ellerinden asılı olarak
gördüğünü ve su vermeleri için yalvardığını gördüğünü söylediğini,16 seneden beri kardeşini
aradığını,3 sene kadar önce İzmir ili Aliağa'da oturan ismini bilmediği sonradan öldüğünü duyduğu
komşu köylerinden bir vatandaşın ikindi namazını kılıp yola indiğinde kepçe ile bazı şahısların
gömüldüğünü,kepçenin ağzında kendi kardeşi Abdurrahman'ı da gördüğünü,kepçenin gömdüğü çukurda
6 kişiye ait cesedi gördüğünü söylediğini belirttiği,

Maktul Seyhan DOĞAN'ın kardeşi olan maktul Abdurrahman COŞKUN'a ilişkin bilgi sahibi
olduğu anlaşılan müşteki Hazni DOĞAN'ın talimatla alınan 05/04/2011 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;...aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler tarafından köyün çıkışında çobanlık
yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına götürüldüğünü,...kendilerinin
nezarethanelerde ayrı ayrı odalarda tutulduklarını,orada işkence yöntemlerinin kullanıldığını insanların
bağırma seslerinden anladığını,..Abdurrahman COŞKUN'u da hücrelerde gördüğünü, kendisi ile birlikte
gözaltına alınan Abdurrahman COŞKUN'un serbest bırakılmadığını belirttiği,

Müşteki Hazni DOĞAN'ın tanık sıfatıyla alınan,diğer bir ifadesi olan 01/03/2012 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;...kendilerini eskiden işkencehane olarak bilinen Dargeçit Jandarma
Komutanlığı binasının alt katına götürdüklerini,burada 4 gün gözaltında kaldıklarını,kendisi gibi
yaklaşık 20 kişinin gözleri bağlı olarak bekletildiğini, hücrelerden bağırma sesleri duyduklarını,
koridorda beklerken bir ara bir kadının bağırdığını duyduğunu,....eniştesi ile Abdurrahman COŞKUN'un
da bir köşede bekliyor olduklarını belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;...gözaltında tutulan
diğer şahısları göremediğini, serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla
ilgili bir çok kişinin göz altına alındığını,7 kişi  hariç diğerlerinin serbest  bırakıldığını . . .o günlerde
yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah ölür"
dediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir  süre Dargeçi t ' te  kaldığını , i lçeyi  hemen terk
etmediğini ,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi askerde olduğu için yardım istemek
amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet
TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin



başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata
çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne
istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için geldiğini söylemesi üzerine "teröristler size yardım
etmiyor la r  mı  b izden  i s t iyorsunuz?" dediğini, kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini
söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğunu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra
sizi arayacağım" dediğini, ancak aranmadığını, bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir
müddet dahaDargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini belirtiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Süleyman ASAN'ın
10/06/2014 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle:2009-2014 yılları arasında
Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü,1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisi
olduğunu,...daha sonra bodrum katı olarak tabir edilen yere öncesinde gözlerini bağlayıp götürüp
bıraktıklarını,orada kendisi dışında bir çok insan olduğunu ..serbest bırakılınca kısa bir süre sonra o
dönemin Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yanına çıkarak kendisi gibi bu olaylarla ilgisi olmayan
bir şahsı neden gözaltına aldıklarını sorduğunu,onun da kendisine "bu kadar kan dökülmüş başka ne
yapabilirdik" gibisinden şeyler söyleyip bağırdığını,gözaltına alınan şahıslar arasında Abdurrahman
COŞKUN adlı şahsın bulunup bulunmadığını bilmediğini, ancak kendisi serbest kalınca ilçede bir kısım
çobanlar ve göçerlerin de gözaltına alındığının konuşuluyor olduğunu anladığını belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Davut
ALTINKAYNAK'ın annesi olan müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın 04/07/2011 tarihli Cumhuriyet
Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle;Davut ALTINKAYNAK'ın annesi olduğunu,yaklaşık 15 yıl
önce Dargeçit ilçesi Safa mahallesinde bulunan ilçe jandarma komutanlığının karşısındaki evinde
olduğu sırada asker ve korucuların gece geç saatte panzerle geldiklerini,askerlerin kendisini alıp
götürdüğünü, kendisinin panzerle götürülmesi sonrası elbiseleri çıkarılarak sopayla vücudunun
heryerine vurulduğunu, 2 saat boyunca kendisine işkence yapıldığını, bir odaya atıldığını,serbest
bırakılırken bir başka odada Nedim AKYÖN'ü, Davut ALTINKAYNAK'ı ve Abdurrahman COŞKUN'u
gördüğünü belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
ifadesinde özetle; o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma komutanı olan şüpheli Mehmet
TİRE'yi kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin savunma yaptığını
duyduğunu, bunun kesinlikle yalan olduğunu, hatta gözaltına alınan şahıslardan olan bir bayana
gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısının tepki göstermiş
olduğunu, bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen konuşma, günlerin sayılı" şeklinde cevap
vermiş olduğunu, bunu dayısının kızı müşteki Fehime ÇELİK'ten duymuş olduğunu, o dönemki
kaldıkları ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Uzm. Çvş. Bilal
BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;...Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin kendisine "benim yazımı tanırlar"
diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını, bu dilekçeyi hangi makama hitaben yazdıklarını
hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel komutanlığına yazdıklarını,
hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşit İMREN, Mehmet TİRE ve Mahmut Başçavuş
isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para ile sattıkları, silah ticareti
yaptıkları, halka zulüm ettikleri, bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle kuyulara attıkları
konularının yer aldığını,....1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2 öğretmen ve 1 müteahhitin
terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile birlikte eylemin faillerinin
aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin bulunduğunu, eşinin kendisine bu
olay sonrası bir kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane
çobanın yüzbaşı Mehmet  TİRE ve Hurş i t  İMREN'in emirleriyle gözaltına alınıp orada görevli
komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara atıldığını,bu işi yaparken Mahmut
Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini hatırlamadığı bir başka korucunun
birlikte hareket ettiklerini, yargısız infaz yaptıklarını anlattığını, eşine sorduğunda eşinin kendisine



bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde birisini öldürdüğünü, Mehmet TİRE'nin bu infaz
için ata binerek köye gittiğini, infaz sırasında bir merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu
Mehmet TİRE'nin yaralandığını, bölük komutanı Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,
bundan kendisinin rahatsız olduğunu, hatta öldürme eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve
Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine anlattığını, bu konudaki 04/04/1997 tarhili ifadesinin doğru
olduğunu, Yüzbaşı Mehmet TİRE'ninbu olaydaki yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,
ancak ilçeden çıktığına dair bir şey duymadığını, şayet ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,
Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin kaybolduğu güne denk getirerek rapor almış olduğunu, ancak Yüzbaşı
Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya çıkmasın onun emriyle hareket eden gayri meşru işlerini yapan
grubun hepsinin orada olduğunu, bu süre içerisinde Mahmut Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını
ve hücum yeleğini yatağının baş ucuna bırakıp firar ettiğini söylediklerini, 1 gün sonra telefonla
Muhammet DEMİREL binbaşı ile görüştüğünü Muhammet DEMİREL'in kendisini dinlediğini, anladığı
kadarıyla diğer görevlilerin Muhammet DEMİREL'e eşinin kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini
söylemeleri nedeniyle Muhammet DEMİREL'in telefonda konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor
nereden bilgisi olacak, onun haberi olamaz" dediğini, 1 hafta sonra Mehmet TİRE'nin göreve
başladığını, ifade tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce 0536 415 ....numaralı telefonu kullanan bir
şahsın kendisini aradığını, kendisine "abla ben senin numaranı 118'den aldım. Seninle ilgili bilgileri
internette gördüm. Çok üzüldüm, ben o tarihte Dargeçitte askerdim. Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit
İMREN'in emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu 2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara
attırdı, bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi yakıldı. Katliam yapıldı, senin eşinin durumunu
Hüseyin isimli itirafçı daha iyi bilir, şu an bir şirkette müdürdür" dediğini, korktuğu için açıktan ifade
veremeyeceğini söylediğini, kendisinin bahsi geçen öldürme olaylarının tamamının Mehmet TİRE'nin
verdiğini düşündüğünü, bu eylemler sırasında Mahmut Başçavuş,  Kerim uzman ve korucu İlhan ile
ismini bilmediği bir korucunun birlikte hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok rütbeli ve
rütbesiz askerden duyduğunu, Mehmet  TİRE'nin  rapor lu  olduğu dönemde i lçeyi  terk  e tmediğini
düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması eyleminde kılıf olması için rapor almış olduğunu,Binbaşı
Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey duymadığını belirttiği,

Uzm.Çvş. TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getirilmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına aldındıklarını bilmediğini belirttiği,

Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Uzm.
Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor
olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet TİRE'nin
yargısız infazlarında tetikçilik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler olarak ifade
edilen şahısların 4 kişi olduğunu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin talimatı veya izniyle bazı
şahıslarınörgüte milisl ik yaptıklarını  i leri  sürüp geceleri  evlerinden alınıp geceleyin araziye götürüp
infaz ettikleri,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen şeyler
olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve kaybetmelerin
başladığını, Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu,. Hurşit İMREN'in sürekli olarak
Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit İMREN, İlçe
Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut YILMAZ'ın
parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu, bu kişilerin bir kısım korucuları da kullanıyor
olduklarını,öğretmenlerin ve 1 müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin etrafında
oturanlardan 5-6 kişinini gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman çavuştan
duyduğunu,...öğretmen ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün sonra kendisinin
şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile göza l t ı n a  a l ı n an l a r d an  b i r i n i  K ı l avuz  Köyü  t a r a f l a r ı n a
götürdükle r in i ,bu  şahs ın  i smin i  b i lmediğ in i ,gözlerinin bağlı olduğunu,ne için götürüldüğünün
söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma Komutanının
BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,...ilçeden çıkmadan önce
sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin



gözüne isabet etmesi sonrası görevin iptal edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye
götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine gözaltındakilerden 4-
5 kişinin Mehmet TİRE'nin yaralanmasından önce Kuyubaşı mezrasına götürüldüklerini, infaz edilip
kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında infaz edilip kuyuya atıldığını
anla t t ığ ın ı ,  Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu için bazen gelenlerin
olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için gelmediklerini,bu
kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için geldiklerini...belirttiği,

Dönemin Dargeçit ilçe belediye başkanı olan ve gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi
olduğu anlaşılan tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın 05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1987
yılından 1994 yılına kadar Dargeçit ilçesinde korucu başı olarak görev yaptığını,1994-1999 yılları
arasında Dargeçit ilçesi belediye başkanlığını yaptığını, Süleyman SEYHAN, Davut ALTINKAYNAK,
Abdurrahman OLCAY, Abdurrahman COŞKUN, Nedim AKYÖN, Seyhan DOĞAN, Mehmet Emin
ASLAN ve Bilal BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin olarak doğrudan bilgi sahibi
olmadığını, ancak o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin ailelerinin kendisinden zaman
zaman yardım istediklerini,kendisinin korumalarından olan korucu Bahattin EGEL ve Osman
DEMİR'in de kaybolan bu şahısları gözaltına alanlar arasında bulunduğunun söyleniyor
olduğunu,konuyu korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda orada olduklarını,gözaltına alınan
şahısların jandarma komutanlığına götürüldüklerini,sonrasını bilmediklerini söylediklerini, uzman çavuş
Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin görevine başlayıp başlamadığını
hatırlamadığını, ancak  ad ı  geçen i  r apor lu  o lduğu  gün le rde  b i r  kez  Dargeç i t  i l çes inde  görmüş
olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisine raporunun devam ettiğini, Dargeçit'i özlediği için geldiğini
söylediğini belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını,29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının örgüt
tarafından kaçırıldığını öğrendiğini, kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda kaldıkları
günlerde öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını,gözaltına alınanların tutulduğu
yerde bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını,...o tarihlerde birkaç arkadaşı ile birlikte
yüzbaşı Mehmet TİRE'ninyanına gidip öğrencilerin durumunu konuşmak istediklerini,Mehmet
TİRE'nin kendilerine "onlar öğrenci değil terörist onlarla ilgili  bana gelmeyin,zaten yapabileceğim bir
şey yok, Jitem geldi onlar sorguluyorlar" dediğini, bu konuyu Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde
Kaymakamın kendilerine Altıyol askeri kontrol noktasını kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum"
demiş olduğunu, öğretmenlerin şehit edilmesinden sonra Seyhan DOĞAN'ın gözaltına alındığını
duyduğunu, Mehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden ayr ı ld ığı  söylendiği  günlerde  Mehmet  TİRE'yi
Abdul lah  ÇOLAK'ın  evinde bi r  k ıs ım arkadaşlar ın ın  görmüş olduğunu belirttiği,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay  ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını, PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;1995 ve 1996 yılları arasında Süleyman
SEYHAN,Davut ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY
ve Nedim AKYÖN isimli şahısların kaybolması olayına ilişkin olarak bilgi vermek istediğini,Mardin
komando tabur komutanı binbaşı Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor
olduğunu,...öğretmenler ve müteahhitin kaçırılıp ölüdürülmeleri sonrası örgütle bağlantılı olabileceği ve
bilgi sahibi olabileceği düşünülen kişilerin gözaltına alındıklarını,...çobanların aynı anda değil birer
ikişer gün arayla gözaltına alınmış olduklarını,koruculardan Mahmut AYAZ,Bahattin ERGEL,Naif
ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı geçenleri gözaltına alanlar arasında olduğunu duyduğunu,başlarında
ise karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal uzman çavuşun kendisine bu
çobanlardan bazılarının isimlerini veren Hurşi t  İMREN'in talimatıyla Korucu Köyü istikametine



götürülüp ayaklarına kurşun sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya gömüldüklerini anlatmış
olduğunu,...infaz esnasında Hurşit İMREN'in de yanlarında olduğunu,hatta Hurşit İMREN'in çobanlara
ateş ettiğini,Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup olmadığını hatırlamadığını belirttiği,

G i z l i  t a n ı k  Y A V U Z ' u n  b i r  d i ğ e r  s a v c ı l ı k  i f a d e s i n d e  ö z e t l e ; D a v u t
ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Nedim
AKYÖN'ün PKK'lı oldukları iddiasıyla Hurşit  İMREN tarafından gözaltına alındıklarını,işkence ile
sorgulandıklarını,çocukların ailelerinin 10 gün kadar sonra karakoldan serbest bırakılan isimlerini
hatırlamadığı 2 şahsa ulaştıklarını,bu şahısların çobanların karakolda gözaltında olmadıklarını söylemiş
olduklarını,dediklerinin doğru olduğunu,zira bu çocukların taburun içinde silahlarla ayaklarına sıkılarak
sorgulandıktan sonra yaralı halde Korucu Köyü istikametine doğru bir mağaraya götürülüp öldürülüp
gömüldüklerini,olayın ilçe içerisinde duyulması üzerine Hur ş i t  İMREN ve  ek ib i tarafından
gömülenlerin tekrardan cesetlerinin çıkartılarak başka bir yere gömüldüğünü belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu, Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşlarının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu, o gün kendilerinin lisenin bahçesinde saat 16:30'a
kadar öğrencileriyle top oynadıklarını, bu öğrencilerin arasında Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman
COŞKUN'un da olduğunu,...hatırladığı kadarıyla bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki gün
kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını,31 Ekim
ya da 1 Kasım günü 3 öğretmen arkadaşı ile Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yanına giderek gözaltına
alınanlardan Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un öğretmenlerin kaçırıldığı 28 Ekim
günü hava kararana kadar kend i l e r i y l e  t op  oynad ığ ı n ı,bu olaya karışmış olamayacaklarını
anlatıklarını,ancak Mehmet TİRE'nin "ne öğrencisi,onlar terörist" diyerek kendilerini konuşturmayarak
"siz teröristlerin yanında mısınız?" diyerek kendilerine kızdığını,taburda kaldıkları günlerde bir
seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip .....Abdurrahman OLCAY ve
Abdurrahman COŞKUN'u da elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü,birinin gözlerinin bağlı olduğunu
hatırladığını,içeride başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak yüzlerini göremediğini,kaç
kişi olduklarını hatırlamadığını, lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle zaman zaman konuştuklarını,
gözaltına alınan öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine "onların icabına baktılar" dediğini,
o günlerde Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda olduğunu,ilçede kaymakam ve hakim
savcılardan daha fazla sözünün geçtiğini,....,öğrencilerin gözaltına alınmalarından kısa bir süre sonra
Mehmet  TİRE'nin or tadan kaybolduğunu,birkaç gün kendisini göremediklerini, Dilek ÇOLAK'ın
yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir gün Mehmet TİRE'yi Abdullah ÇOLAK ve
Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal yaparken gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu sorduğunda
Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye söylememesini istediğini,o günlerde lojmanın
önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda askerlerin kendilerine "yüzbaşı  içer ide burada
oyalanmayın" dediklerini, yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-20/11/1995 tarihleri arasında ilçede
gördüğüne emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten ilçeden ayrıldığını anladığını,ne
zaman geri döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının kullandığı jipi gördüğünü ancak
içerisinde kendisini görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı Hurşi t  İMREN i le  i lgi l i  b i lgis inin
olmadığını, kendisini bir sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

Dönemin geçici köy korucularından olan hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 08/07/2011
tarihli ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı korucu
olarak çalıştığını...29/10/1195 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin kaçırılarak şehit edildiğini,bu
olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını,kimlerin gözaltına alındığını bilmediğini,...ancak
Nedim AKYÖN,Abdurrahman COŞKUN, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların
gözaltına alındığını bildiğini, o dönem ilçe jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu, Mehmet
TİRE'nin öğretmenleri kaçıranların faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının
içerisinde kazaen patlayan silah neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor
aldığını,rapor aldığı süre içerisinde yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev
yaptığını, Hurşit İMREN'in ise seyyar komando tabur komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara
katıldığını, şehir içindeki gözaltı işlemlerine karışmadığını belirttiği,



Dargeçit İlçe jandarma Komutanlığı'nın konuya ilişkin 09/11/1995 ve 17/11/1995 tarihli
Jandarma Binbaşı(vekaleten İlçe Jandarma Komutanı) Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen
cevabi yazılarında özetle; Abdurrahman COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY adlı şahısların PKK terör
örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün propagandasını yaptıkları iddialarıyla yakalandıklarının
ve sorgulanmak üzere Mardin İl Jandarma Alay Komutanlığı sorgu merkezine mevcutlu olarak
gönderildiklerinin,sevk edildikleri Mardin adliyesince ilk duruşmaya müteakip 14/11/1995 günü
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarının belirtildiği,bahsi geçen cevabi yazı ekinde yer alan
nezaret-emniyet defteri sayfalarının suretlerinin incelenmesinde Abdurrahman COŞKUN ve
Abdurrahman OLCAY'ın Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle terör örgütüne yardım ve yataklık
yapmak iddasıyla 08/11/1995 günü saat 12:00 sıralarında nezarethaneye alındıklarının,09/11/1995 günü
saat 11:00 sıralarında sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına sevk edildiklerinin anlaşıldığı,
nezarethane sorumlusu olarak J.Astb.Bçvş. M.Yılmaz ismine yer verildiğinin görüldüğü,

Dosyada mevcut Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17/11/1995 tarih ve 1995/1164 hazırlık
no'lu 1995/109 karar no'lu görevsizlik kararının suretinin incelenmesinde;Abdurrahman COŞKUN ve
Abdurrahman OLCAY hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı PKK terör örgütü ile
ilişki kurarak yardım ve yataklık yapmak iddiasıyla 1995/1164 sayılı hazırlık soruşturmasının
yürütülerek adı geçenlerin jandarma ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığında atılı suçu kabul
etmediklerinin belirtilerek kanıtların takdiri için dosyanın Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildiğinin anlaşıldığı, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 04/12/1995 tarihli cevabi yazı içeriğinin
de aynı doğrultuda olduğu, Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçenler hakkında
1995/5151 hazırlık ve 1995/749 karar sayılı takipsizlik kararı verildiği,soruşturma dosyasının aradan
geçen süre nedeni ile ilgili yönetmelik gereğince imha edildiğinin anlaşıldığı,

Milli İstihbarat Müsteşarlığından gelen 24/05/2011 tarihli cevabi yazıda özetle; Abdurrahman
COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY'ın Dargeçit ilçesi Bağözü Köyü mevkiinde 30/10/1995 tarihinde
ölü olarak bulunan 2'si öğretmen 3 şahsa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15
kişi arasında yer aldıkları,söz konusu olaydaPKK mensuplarına yardım ve yataklık yapmakla
suçlandıkları,06/11/1995 tarihinde sorgulanmalarının ardından Dargeçit bölgesinde icra edilen
operasyon neticesinde 3 örgüt mensubunun öldürüldüğü, 2500 adet BKC mermisinin ele geçirildiği,
Abdurrahman COŞKUN'un 13/11/1995 tarihinde alınan ifadesinde Safa Mahallesinde ikamet
ettiğini,lise öğrencisi olduğunu,babası Ali DOĞAN'ın 1990 yılında PKK mensupları tarafından
öldürüldüğünü,örgüt ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, örgütle ilgili kimseyi tanımadığını,üzerine
iftira atıldığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği, Abdurrahman OLCAY'ın 13/11/1995 tarihinde
alınan ifadesinde Safa mahalleisnde ikamet ettiğini, Dargeçit lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu,ailesinin
1994 yılında Van'a yerleştiğini,aynı yıl içerisinde evlendiğini,terör örgütü ile hiçbir bağlantısının
bulunmadığını,üzerine iftira atıldığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği ve adı geçenlerin
14/11/1995 tarihinde sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldıkları şeklinde bilgiler olduğunun
belirtildiği,

Maktul Abdurrahman Coşkun'a ait cesedin Tespiti:
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından benzer bir konuda yürütülen soruşturmada

12/06/2013 günü Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca,Kızıltepe ilçesi Aysun köyünde su kuyusunda 3
kişiye ait oldukları tespit edilen kemiklerin bulunduğu,ilgili adli tıp raporuna göre bu 3 kişiden birinin
Abdurrahman COŞKUN olduğunun anlaşıldığı,03/02/2014 tarihli Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın
kemik raporunda özetle;adı geçenin bomba/mayın veya benzeri patlayıcı madde kaynaklı genel beden
travması ve a teş l i  s i lah  mermi  çeki rdeği  yara lanmasına bağlı kafa içi değişimler sonucu ölmüş
olduğunun belirtildiği,

2-NEDİM AKYÖN:
Maktul Nedim AKYÖN'ün annesi olan müşteki İlhan AKYÖN'ün gözaltına alma tarihinden 6

gün sonra 08/11/1995 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatta bulunarak alınan ifadesinde
özetle; 15 yaşındaki Nedim AKYÖN'ün annesi olduğunu, 02/11/1995 günü saat 02:00 sıralarında
sayılarını bilemediği asker kıyafetli şahısların evlerine geldiklerini,oğlu Davut AKYÖN'den
kardeşlerinin isimlerini saymasını istediklerini,oğlu Davut'un kardeşi Nedim'in ismini söylemesi üzerine
gelen şahısların "tamam aradığımız kişi budur" deyip Nedim AKYÖN'ü alıp götürdüklerini,oğlunun



neden ve ne ile ilgili olarak götürüldüğünü sorduğunu ancak cevap alamadığını,o tarihten beridir
oğlundan haber alamadığını, oğlunun hayatından endişe ettiğini,varsa ilgililerin cezalandırılmasını
istediğini belirttiği,

Müşteki İlhan AKYÖN'ün 06/07/2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan diğer bir
ifadesinde özetle; yaklaşık 15 yıl önce gece saat 02:20 sıralarında evlerine birçok askerin
geldiğini,askerlerin yüzlerinin maskeli olduğunu,oğlu Nedim AKYÖN'ü gözlerini kapatıp
götürdüklerini, ifadesini alıp geri göndereceklerini söylemelerine rağmen oğlunun geri gelmediğini,4-5
gün kadar sonra bir diğer oğlu Davut AKYÖN'ün ilçe jandarmaya giderek Nedim'in akıbetini sorduğunu
ancak oğluna hiçbir bilgi verilmediğini,aynı gün saat 10:00-11:00 sıralarında ikametlerinde arama
yapıldığını,ailecek ilçe jandarmaya götürülerek 3 gün gözaltında tutulduklarını,gözaltında bulundukları
sırada kendilerine işkence ve kötü muamele yapılmadığını,oğlu Nedim AKYÖN'ü görmediklerini,3 gün
gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldıklarını,ertesi gün Hayat ALTINKAYNAK'ın evlerine gelerek
''senin oğlun benim yanıma gelerek başını dizime koydu su istedi'' dediğini,davacı ve şikayetçi olduğunu
belirttiği,

Maktul Davut AKYÖN'ün babası olan,19/03/2013 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşılan
müşteki Halil AKYÖN'ün 06/07/2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde
özetle;Nedim AKYÖN'ün kendisinin öz oğlu olduğunu,yaklaşık 15 yıl önce gece geç saatlerde evinde
ailesi ile birlikte bulundukları esnada kalabalık bir asker grubun ve korucuların evlerine geldiğini,"bu
evde kim çobanlık yapıyor?" diye sorduklarını,kendisinin Nedim'in çobanlık yaptığını söylemesi
üzerine 12 yaşındaki oğlunun gözleri ve elleri bağlanarak götürüldüğünü,gelenler arasındaki korucuların
kim olduğunu hatırlamadığını,ancak gelenlerin arasında karakol komutanı Mahmut YILMAZ ve soy
ismini bilmediği karakol komutan yardımcısı Haydar adlı şahsın bulunduğunu,bu olaydan yaklaşık 15-
20 gün kadar sonra evlerine tekrar askerlerin geldiğini arama yaptıklarını ancak bir şey
bulamadıklarını,kendilerini de gözaltına aldıklarını, 3 gün gözaltında kaldıklarını,bu süre zarfında
gözlerinin bağlı olduğunu ancak herhangi bir işkenceye maruz kalmadıklarını,3 gün sonra kendilerinin
bırakıldığını ancak oğullarının bırakılmadığını, davacı ve şikayetçi olduğunu belirttiği,

Maktul Davut AKYÖN'ün kardeşi olan müşteki Davut AKYÖN'ün 04/07/2011 tarihli
Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savcılık ifadesinde özetle,kayıp şahıslardan Nedim AKYÖN'ün
kendisinin kardeşi olduğunu, yaklaşık 15-16 yıl önce Dargeçit ilçesi Safa mahallesinde jandarmaya
yaklaşık 100 metre mesafede yer alan ikametlerinde bulundukları sırada Başçavuş Mahmut YILMAZ'ın
birçok asker ile birlikte gece geç saatlerde evlerine geldiğini, Mahmut YILMAZ'ın kendisine çoban olan
kardeşlerinin kim olduğunu sorduğunu,kendisinin Nedim olduğunu söylemesi üzerine Nedim'in eline
kelepçe vurarak götürdüklerini,Mahmut YILMAZ'ın yanında korucu bulunmadığını,bu olay esnasında
evde kendisi dışında babası Halil AKYÖN,annesi İlhan AKYÖN ve eşi Zeliha AKYÖN'ün
olduğunu,diğer kardeşi Mehmet AKYÖN'ün de olduğunu ancak onun uyuyor olduğunu,o gece dönemin
belediye başkanı Mehmet Tevfik VURAL'a gidip durumu söylediğini,Mehmet Tevfik VURAL'ın
kendisine ''bekleyin sabırlı olun'' dediğini,bunun üzerine çok korktuklarını,sabahleyin savcılığa
müracaat edip durumu bildirdiklerini,savcı beyin jandarmayı arayıp kendilerine Nedim'in gözaltında
olduğunu,merak etmemeleri gerektiğini söylediğini,olayın üzerinden bir hafta geçince tekrar savcı ile
görüştüğünü,savcının kendisine jandarma ile görüştüğünü,Nedim AKYÖN'ün serbest bırakıldığı bilgisi
verildiğini ilettiğini,ancak Nedim'i bulamadıklarını,haber alamadıklarını,Nedim ile birlikte gözaltına
alınan şahısların dağa çıktığı,örgüte katıldığına dair iddiaların olduğunu,kardeşinin öğretmenlerin şehit
edilmesi olayına karıştığına dair iddialar olduğunu,ancak buna inanmadığını,çünkü bir diğer kardeşleri
İ h s a n ' ı n  P K K  t e r ö r  ö r g ü t ü  t a r a f ı n d a n  v u r u l m u ş  o l d u ğ u n u , b i r  s ü r e  s o n r a
kendisinin,babasının,annesinin,kardeşinin de gözaltına alındığını,eşi hamile olduğundan onun gözaltına
alınmadığını belirttiği,

Tanık Zeliha AKYÖN'ün 06/07/2011 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde
özetle;müşteki Davut AKYÖN'ün eşi olduğunu,yaklaşık 15 yıl önce gece saat 02:20 sıralarında
kayınpederi olan müşteki Halil AKYÖN'ün evine birçok askerin geldiğini,o tarihte kayınpederinin
evinde bulunduğunu,gelen askerlerin ifadesini alıp serbest bırakacaklarını söyleyerek Nedim AKYÖN'ü
gözlerini kapatıp ellerini bağlayıp götürdüklerini,bundan sonra hemen hemen her gün jandarmaya
giderek Nedim'in akıbetini sorduklarını,yaklaşık 1 hafta geçtikten sonra askerlerin tekrar kayınpederinin



evine geldiğini arama yaptıklarını,daha sonra kayınpederi Halil AKYÖN,kayınvalidesi İlhan
AKYÖN,eşi Davut AKYÖN ve 2 küçük çocuğu götürdüklerini,kendisinin hamile olması nedeniyle
götürülmediğini,Davut AKYÖN dışında götürülenlerin 3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest
bırakıldığını belirttiği,

Maktul Nedim AKYÖN'e ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Davut
ALTINKAYNAK'ın annesi olan müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın 04/07/2011 tarihli Cumhuriyet
Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle; yaklaşık 15 yıl önce Dargeçit ilçesi Safa mahallesinde
bulunan ilçe jandarma komutanlığının karşısındaki evinde olduğu sırada asker ve korucuların gece geç
saatte panzerle evlerine geldiklerini,askerlerin kendisini alıp götürdüğünü,kendisinin panzerle
götürülmesi sonrası elbiseleri çıkarılarak sopayla vücudunun heryerine vurulduğunu,2 saat boyunca
kendisine işkence yapıldığını,bir odaya atıldığını,serbest bırakılırken bir başka odada Nedim AKYÖN'ü,
Davut ALTINKAYNAK'ı ve Abdurrahman COŞKUN'u gördüğünü belirttiği,

Müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın diğer bir ifadesi olan 06/03/2012 tarihli savcılık ifadesinde
özetle; kendilerini nezarethaneye götürdüklerini,orada kendileri gibi birçok kişi olduğunu,ancak gözleri
bağlı olduğu için bu şahısların kimler olduğunu bilemediğini,fakat oğlunun arkadaşlarından olan Nedim
AKYÖN'ün bir ara gelip başını dizine koyup uyumak istediğini,bu şahsın kim olduğunu anlamak için
gözündeki örtüyü hafifçe araladığını,bunu gören görevlinin Nedim'i alıp başka bir yere götürdüğünü,
kendisinin de göğsüne tekme vurup yere düşürdüğünü,3 gün gözaltında kalarak serbest bırakıldığını
belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;...gözaltında tutulan
diğer şahısları göremediğini,serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla
ilgili bir çok kişinin göz altına alındığını,7 kişi  hariç diğerlerinin serbest  bırakıldığını . . .o günlerde
yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah ölür"
dediğini,  Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir  süre Dargeçit ' te  kaldığını , i lçeyi  hemen terk
etmediğini ,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi askerde olduğu için yardım istemek
amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet
TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin
başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata
çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne
istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için geldiğini söylemesi üzerine "teröristler size yardım
etmiyor la r  mı  b izden  i s t iyorsunuz?" dediğini, kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini
söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğunu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra
sizi arayacağım" dediğini,ancak aranmadığını,bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir
müddet dahaDargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini...belirtiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan
ifadesinde özetle;...o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma komutanı şüpheli Mehmet TİRE'yi
kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin savunma yaptığını
duyduğunu,bunun kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan olan bir bayana
gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısının tepki göstermiş
olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen konuşma,günlerin sayılı" şeklinde cevap
vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten duymuş olduğunu,o dönemki kaldıkları
ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Mahmut AYAZ'ın Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla
alınan 08/07/2011 tarihli ifadesinde özetle; 1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı korucu olarak çalıştığını...29/10/1195 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
kaçırılarak şehit edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını ancak Nedim
AKYÖN,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların
gözaltına alındıklarını bildiğini,o dönem duyduğu kadarıyla bu çocuklardan Nedim AKYÖN ile Seyhan
DOĞAN'ın öğretmenlerin kaçırıldığı gece teröristlere öğretmenlerin evini göstermiş olduklarını, o



dönem jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu, Mehmet TİRE'nin öğretmenleri kaçıranların
faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde kazaen patlayan silah
neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor aldığı süre içerisinde
yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit İMREN'in ise seyyar
komando tabur komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını, şehir içindeki gözaltı işlemlerine
karışmadığını belirttiği,

Maktul Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli
talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle; Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin
kendisine "benim yazımı tanırlar" diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını, bu dilekçeyi hangi
makama hitaben yazdıklarını hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel
komutanlığına yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşit İMREN,Mehmet
TİRE ve Mahmut Başçavuş isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para
ile sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını,....1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2
öğretmen ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile
birlikte eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin
bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası  bir  kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında
kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emirleriyle
gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara
atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini
hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz yaptıklarını
anlattığını,....eşine sorduğunda eşinin kendisine bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde
birisini öldürdüğünü, Mehmet TİRE'nin bu infaz için ata binerek köye gittiğini,infaz sırasında bir
merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu Mehmet TİRE'nin yaralandığını,bölük komutanı
Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,bundan kendisinin rahatsız olduğunu,hatta öldürme
eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine
anlattığını,bu konudaki 04/04/1997 tarhili ifadesinin doğru olduğunu,...Yüzbaşı Mehmet TİRE'ninbu
olaydaki yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,ancak ilçeden çıktığına dair bir şey
duymadığını,şayet ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin
kaybolduğu güne denk getirerek rapor almış olduğunu,ancak Yüzbaşı Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya
çıkmasın onun emriyle hareket eden gayri meşru işlerini yapan grubun hepsinin orada olduğunu bu süre
içerisinde Mahmut Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını ve hücum yeleğini yatağının baş ucuna
bırakıp firar ettiğini söylediklerini,1 gün sonra telefonla Muhammet DEMİREL binbaşı ile görüştüğünü
Muhammet DEMİREL'in kendisini dinlediğini, anladığı kadarıyla diğer görevlilerin Muhammet
DEMİREL'e eşinin kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini söylemeleri nedeniyle Muhammet
DEMİREL'in telefonda konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor nereden bilgisi olacak,onun haberi
olamaz" dediğini,1 hafta sonra Mehmet TİRE'nin göreve başladığını..ifade tarihinden yaklaşık 1 hafta
kadar önce 0536 415 .... numaralı telefonu kullanan bir şahsın kendisini aradığını,kendisine "abla ben
senin numaranı 118'den aldım.Seninle ilgili bilgileri internette gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte
Dargeçitte askerdim.Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu
2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi
yakıldı.Katliam yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette
müdürdür" dediğini,korktuğu için açıktan ifade veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen
öldürme olaylarının tamamının emrini Binbaşı Mehmet TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler
sırasında Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve korucu İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte
hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok rütbeli ve rütbesiz askerden duyduğunu,Mehmet
TİRE'nin raporlu olduğu dönemde i lçeyi  terk etmediğini  düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması
eyleminde kılıf olması için rapor almış olduğunu,Binbaşı Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız
infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey duymadığını,... belirttiği,

Dönemin Dargeçit ilçe belediye başkanı olan tanık Mehmet Tevfik Vural'ın 05/04/2012 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;...1994-1999 yılları arasında Dargeçit ilçesi belediye başkanlığını
yaptığını,Süleyman SEYHAN,Davut ALTINKAYNAK,Abdurrahman OLCAY,Abdurrahman



COŞKUN,Nedim AKYÖN,Seyhan DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN ve Bilal BATIRIR'ın kaybolmaları
ve ölmeleri iddialarına ilişkin olarak doğrudan bilgi sahibi olmadığını,ancak o dönemki belediye
başkanı olduğu için bu kişilerin ailelerinin kendisinden zaman zaman yardım istediklerini,kendisinin
korumalarından olan korucu Bahattin EGEN ve Osman DEMİR'in de kaybolan bu şahısları gözaltına
alanlar arasında bulunduğunun söyleniyor olduğunu,konuyu korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda
orada olduklarını,gözaltına alınan şahısların jandarma komutanlığına götürüldüklerini,sonrasını
bilmediklerini söylediklerini,...uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet
TİRE'nin görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı geçeni raporlu olduğu günlerde bir
k e z  D a r g e ç i t  i l ç e s i n d e  g ö r m ü ş  o l d u ğ u n u ,Mehmet TİRE 'nin kendisine raporunun devam
ett iğini ,Dargeçit ' i  özlediği  için geldiğini  söylediğini ,Bilal  BATIRIR'ın o günlerde
kaybolduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin Dargeçit ilçesine geldiğini ve 2-3 gün kaldıktan sonra
Bodrum'a gittiğini bildiğini belirttiği,

Tanık Süleyman ASAN'ın 10/06/2014 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde
özetle:2009-2014 yılları arasında Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü,1995 yılında
Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına
alınan şahıslardan birisi olduğunu,...daha sonra kendisinin gözlerini bağlayıp bodrum katı olarak tabir
edilen yere götürüp bıraktıklarını,orada kendisi dışında bir çok insan olduğunu ..serbest bırakılınca kısa
bir süre sonra o dönemin Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yanına çıkarak kendisi gibi bu olaylarla
ilgisi olmayan bir şahsı neden gözaltına aldıklarını sorduğunu,onun da kendisine "bu kadar  kan
dökülmüş başka ne  yapabi l i rd ik" gibisinden şeyler söyleyip bağırdığını...belirttiği,

Maktul Nedim AKYÖN'e ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Seyhan
DOĞAN'ın kardeşi olan Hazni DOĞAN'ın talimatla alınan 05/04/2011 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;...aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler tarafından köyün çıkışında çobanlık
yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına götürüldüğünü,...kendilerinin
nezarethanelerde ayrı ayrı odalarda tutulduklarını,orada işkence yöntemlerinin kullanıldığını insanların
bağırma seslerinden anladığını,. . .ayrıca kendisi ile birlikte gözaltına alınan .. N e d i m
A K Y O L ( A K Y Ö N )'ün serbest bırakılmadığını belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına aldındıklarını bilmediğini belirttiği,

Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Uzm.
Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor
olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet TİRE'nin
yargısız infazlarında tetikçilik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler olarak ifade
edilen şahısların 4 kişi olduğunu,...İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin talimatı veya izniyle bazı
şahıslarınörgüte milisl ik yaptıklarını  i leri  sürüp geceleri  evlerinden alınıp geceleyin araziye götürüp
infaz ettikleri,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen şeyler
olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve kaybetmelerin
başladığını,...Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu,.. Hurşit İMREN'in sürekli olarak
Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit  İMREN,İlçe
Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut YILMAZ'ın
parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu,bu kişilerin bir kısım korucuları da kullanıyor
olduklarını,öğretmenlerin ve 1 müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin etrafında
oturanlardan 5-6 kişinin gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman çavuştan
duyduğunu,...öğretmen ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün sonra kendisinin
şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile göz  a l t ı n a  a l ı n an l a rdan  b i r i n i  K ı l avuz  Köyü  t a r a f l a r ı n a
götürdükle r in i ,bu  şahs ın  i smin i  b i lmediğ in i ,gözlerinin bağlı olduğunu,ne için götürüldüğünün
söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma Komutanının
BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,...ilçeden çıkmadan önce
sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin



gözüne isabet etmesi sonrası görevin iptal edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye
geri götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine
gözaltındakilerden 4 -5  k i ş in in  Mehmet  TİRE 'n in  ya ra l anmas ından  önce  Kuyubaş ı  mezras ına
götürüldüklerini,infaz edilip kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında
infaz edilip kuyuya atıldığını anlattığını,...Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu
için bazen gelenlerin olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için
gelmediklerini,bu kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için
geldiklerini...belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını,29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının örgüt
tarafından kaçırıldığını öğrendiğini,.....kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda kaldıkları
günlerde öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını,gözaltına alınanların tutulduğu
yerde bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını,...o tarihlerde birkaç arkadaşı ile birlikte
yüzbaşı Mehmet TİRE'ninyanına gidip onunla öğrencilerin durumunu konuşmak istediklerini,Mehmet
TİRE'nin kendilerine "onlar öğrenci değil terörist onlarla ilgili  bana gelmeyin,zaten yapabileceğim bir
şey yok,Jitem geldi onlar sorguluyorlar" dediğini,...bu konuyu Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde
Kaymakamın kendilerine Altıyol askeri kontrol noktasını kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum"
demiş olduğunu,....Mehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden ayrıldığı söylendiği günlerde Mehmet TİRE'yi
Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir kısım arkadaşlarının görmüş olduğunu belirttiği,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay  ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;1995 ve 1996 yılları arasında Süleyman
SEYHAN,Davut ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY
ve Nedim AKYÖN isimli şahısların kaybolması olayına ilişkin bilgi vermek istediğini,Mardin komando
tabur komutanı binbaşı Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor
olduğunu,senenin önemli bir kısmını Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu,...2 öğretmen ve 1
müteahhitinkaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bilgi sahibi olduğu düşünülen çobanların
gözaltına alınmış olduklarını,çobanların aynı anda değil birer ikişer gün arayla gözaltına alınmış
olduklarını,koruculardan Mahmut AYAZ,Bahattin ERGEL,Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı
geçenleri gözaltına alanlar arasında olduğunu duyduğunu,başlarında ise karakol komutanı Mahmut
YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal uzman çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini
veren Hurşit İMREN'in talimatıyla Korucu Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun
sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya gömüldüklerini anlatmış olduğunu,bu çobanlardan Nedim
AKYÖN'ün ismini söylediğini hatırladığını,2-3 isim daha söylediğini ancak hatırlamadığını,infaz
esnasında Hurşit İMREN'in de yanlarında olduğunu,hatta Hur ş i t  İMREN'in çobanlara ateş
ettiğini,Süleyman SEYHAN'ın da bu çobanlarla birlikte götürülüp öldürülmüş olduğunu
söylediğini,Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup olmadığını hatırlamadığını....belirttiği,

G i z l i  t a n ı k  Y A V U Z ' u n  b i r  d i ğ e r  s a v c ı l ı k  i f a d e s i n d e  ö z e t l e ; D a v u t
ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Nedim
AKYÖN'ün PKK'lı oldukları iddiasıyla Hurşit  İMREN tarafından gözaltına alındıklarını,işkence ile
sorgulandıklarını,çocukların ailelerinin 10 gün kadar sonra karakoldan serbest bırakılan isimlerini
hatırlamadığı 2 şahsa ulaştıklarını,bu şahısların çobanların karakolda gözaltında olmadıklarını söylemiş
olduklarını,dediklerinin doğru olduğunu,zira bu çocukların taburun içinde silahlarla ayaklarına sıkılarak
sorgulandıktan sonra yaralı halde Korucu Köyü istikametine doğru bir mağaraya götürülüp öldürülüp
gömüldüklerini,olayın ilçe içerisinde duyulması üzerine Hur ş i t  İMREN ve  ek ib i tarafından
gömülenlerin tekrardan cesetlerinin çıkartılarak başka bir yere gömüldüğünü belirttiği,



Gizli  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu, Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşlarının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu, bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki gün
kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını, 2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını,.....bir
seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip tabur içerisinde dolaşırken kapıyı
açtığında elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü,birinin gözlerinin bağlı olduğunu hatırladığını,içeride
başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak yüzlerini göremediğini,kaç kişi olduklarını
hatırlamadığını, öğretmenlerin kaçırılıp şehit edilmesiyle ilgili olarak çok sayıda çocuğun gözaltına
alındığını duyduğunu,birkaç gün sonra 4 arkadaşı ile birlikte lojmanın yakınında bir ev tutup oraya
taşındıklarını,lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle zaman zaman konuştuklarını,gözaltına alınan
öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine "onların icabına baktı lar" dediğini,o günlerde
Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda olduğunu, öğrencilerin gözaltına alınmalarından kısa
bir süre sonra Mehmet TİRE'nin ortadan kaybolduğunu,birkaç gün kendisini göremediklerini, Dilek
ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir gün Mehmet TİRE'yi Abdullah
ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal yaparken gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu
sorduğunda Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye söylememesini istediğini,o günlerde
lojmanın önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda askerlerin kendilerine "yüzbaşı  içeride
burada oyalanmayın" dediklerini,oysa daha önceden bu askerlerin yanlarına gittiklerinde askerlerin
kendilerinden özellikle yanlarında kalmalarını,subay astsubay geldiğinde kendilerini uyarmalarını
istiyor olduklarını,sigara içeceklerini ya da postallarını çıkarıp ayaklarını dinlendireceklerini
söylediklerini,kendisinin yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-20/11/1995 tarihleri arasında  gördüğüne
emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten ilçeden ayrıldığını anladığını,ne zaman geri
döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının kullandığı jipi gördüğünü ancak içerisinde
kendisini görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı Hurşit İMREN ile ilgili bilgisinin
olmadığını,kendisini bir sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığının konuya ilişkin 21/11/1995 tarihli Jandarma
Binbaşı(vekaleten İlçe Jandarma Komutanı) Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen cevabi
yazıda özetle;kayıtların yapılan tetkikinde Nedim AKYÖN'ün Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı
tarafından gözaltına alınmadığının,hakkında herhangi bir işlem yapılmadığının ve nerede olduğunun
bilinmediğinin tespit edildiğinin belirtildiği,

3-DAVUT ALTINKAYNAK:
Maktul Davut ALTINKAYNAK'ın babaannesi olan müşteki Rukiye ALTINKAYNAK'ın

gözaltına alma tarihinden 5 gün sonra 08/11/1995 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatta
bulunarak alınan ifadesinde özetle;10-11 yaşındaki Davut ALTINKAYNAK'ın babaannesi
olduğunu,torunu Davut'un çobanlık yaptığını,Davut'un babasının İstanbul ilinde olduğunu,yaklaşık 1
hafta önce yani 03/11/1995 günü saat 03:00 sıralarında 9-10 kişi olduklarını tahmin ettiği asker kıyafetli
şahısların evlerine gelerek "Çoban olan çocuğunuz nerdedir?" diye sorduklarını,bunun üzerine torunu
Davut'u gösterdiğini,ardından asker kıyafetli şahısların üzerini iyice giyinmesine dahi fırsat vermeden
ve kendilerine bir şey söylemeden Davut'u alıp götürdüklerini,ertesi gün dönemin belediye başkanını
kendilerine yardımcı olması için aradığını,belediye başkanının kendisine konu ile ilgili bilgisinin
olmadığını,yardımcı olamayacağını söylediğini,yaklaşık 1 haftadır torunu Davut'tan haber
alamadığını,hayatından endişe ettiğini,varsa suçluların bulunarak cezalandırılmasını istediğini belirttiği,

Maktul Davut ALTINKAYNAK'ın babası olan müşteki Abdülaziz ALTINKAYNAK'ın ise
14/02/1996 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca
benzer içerikte bir şikayet dilekçesi gönderdiği,

Müşteki Abdülaziz ALTINKAYNAK'ın aynı konuda 31/03/2004tarihinde Mardin Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaata bulunduğu,31/03/2004 tarihli dilekçesi ve savcılık ifadesinde
özetle;01/11/1995 günü öğlen saatlerinde eşi olan Hayat ALTINKAYNAK'ın Dargeçit İlçe jandarma
Komutanlığından gelen kişilerce gözaltına alınmış olduğunu,aynı günün akşamı 13 yaşındaki oğlu
Davut ALTINKAYNAK'ın benzer şekilde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığından gelen panzer ile
alınıp İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmüş olduğunu,o tarihlerde kendisinin İstanbul ilinde
çalışmakta olduğunu,oğlundan 9 yıldır haber alamadığını,ilgililerden davacı ve şikayetçi olduğunu



belirttiği,
Maktul Davut ALTINKAYNAK'ın annesi olan müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın 23/08/1996

tarihli poliste alınan ifadesinde özetle;öz oğlu olan Davut ALTINKAYNAK'ın yaklaşık 10 ay kadar
önce çobanlık yaptığı için evden ayrıldığını bir daha eve gelmediğini,kendisinden haber alamadıklarını
belirttiği,ancak bu ifadenin tercümanla alındığı belirtilmesine rağmen tercümanın imzasını içermediği,

Müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın bir diğer ifadesi olan talimatla alınan 06/08/2009 tarihli
ifadesinde özetle;02/11/1995 günü gündüz saatlerinde jandarma görevlilerinin evlerine
geldiğini,kendisini karakola götürdüklerini,aynı gece saat 02:00 sıralarında oğlu Davut'un nerede
olduğunu kendisine sorduklarını,amcasının evinde olabileceğini söylemesi üzerine kendisini alıp
panzerle söz konusu eve götürdüklerini,oğlu Davut'u da alarak kendisi ile birlikte karakola
götürdüklerini,panzer içerisinde soyadlarını bilmediği Naif ve Fevzi isimli korucuların da olduğunu,3
gün boyunca gözaltında kaldıklarını,gözaltındayken gözlerinin bağlandığını,oğlunun kendisi ile aynı
odada olmadığını,kendisini bıraktıkları akşam oğlunu tavana iple asılı halde gördüğünü,bu sırada
kendisine vurduklarını,yere düştüğünü belirttiği,

Müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın bir diğer ifadesi olan 04/07/2011 tarihli Cumhuriyet
Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle;Davut ALTINKAYNAK'ın annesi olduğunu,yaklaşık 15 yıl
önce Dargeçit ilçesi Safa mahallesinde bulunan ilçe jandarma komutanlığının karşısındaki evinde
bulunduğu sırada korucular Naif ÇELİK ve Fevzi isimli Değerli Köyünden olan korucu ile birlikte
askerlerin gece geç saatte panzerle evlerine geldiklerini,askerlerden tanıdığının olmadığını,rütbelilerin
de simalarına dikkat etmediğini,şu anda görse hatırlayamayacağını,gece karanlık olduğu için teşhis
edemediğini,ancak asker olduklarından emin olduğunu,askerlerin önce Davut'u sorduklarını,bunun
üzerine kendisinin oğlu Davut'un amcası Feyzi ALTINKAYNAK'ın evinde olduğunu söylediğini,daha
sonra kocası Abdulaziz ALTINKAYNAK'ı sorduklarını,Nusaybin ilçesinde taziyede olduğunu
söylediğini,bu sırada evlerinde eltisi Keser ALTINKAYNAK ve Kılavuz Köyünden olan Seve isimli
komşusunun bulunduğunu,bunun üzerine askerlerin kendisini alıp götürdüğünü,Seve adlı bayanın
halihazırda nerede olduğunu bilmediğini,kendisine nasıl ulaşılabileceğini bilmediğini,başkaca bir
kimsenin olaya şahit olmadığını,kendisinin panzerle götürülmesi sonrası elbiseleri çıkarılarak sopayla
vücudunun heryerine vurulduğunu,2 saat boyunca kendisine işkence yapıldığını,2 saat sonra aynı panzer
ile Fevzi ALTINKAYNAK'ın ikametine götürüldüğünü,buradan oğlu Davut ALTINKAYNAK'ın da
panzere bindirilerek kendisi ile birlikte tekrar jandarmaya götürüldüğünü,bu esnada ikamettte Feyzi
ALTINKAYNAK ve eşi Kania ALTINKAYNAK'ın bulunuyor olduğunu,kendisini nezarete
götürdükleri zaman karakola gidinceye kadar gözlerinin açık olduğunu,ancak karakol girişinde
gözlerinin bağlandığını,bir odaya atıldığını,bu sırada bu şahıslardan birisinin başını kendisinin dizine
koyarak "teyze" diye seslendiğini,bu kişinin köylüleri olan Nedim AKYÖN olduğunu anladığını,3 gün
boyunca gözleri kapalı şekilde bir odada kaldığını,3 gün sonra gözlerini açıp kendisini
salıverdiklerini,ayrılırken bir başka odada Nedim AKYÖN'ü,Davut ALTINKAYNAK'ı ve
Abdurrahman COŞKUN'u gördüğünü,oğlu Davut'un ellerinden tavanaasılı olduğunu,ötekilerin ise
sırtlarında duvara yaslanmış şekilde durduklarını,çıkarken askerin birinin kendisine "oğ lunu
öldüreceğiz" dediğini,kendisinin de ' 'za ten öldürdünüz ' ' şeklinde cevap verdiğini,gözaltına neden
alındığını bilmediğini,aradan 15 gün geçtikten sonra oğlunun akıbeti için savcılığa
başvurduğunu,oğlunun öğretmenlerin şehit edilmesi olayına karışmadığını,Rakiye ALTINKAYNAK'ın
kendinin kayınvalidesi olduğunu,her ne kadar Rakiye ALTINKAYNAK'ın ilk ifadesinde gözaltına
alınması sırasında ve Davut'un askerler tarafından götürülmesi sırasında evde olduğunu söylemiş ise de
bunun doğru olmadığını,çünkü kayınvalidesinin o dönem eşiyle birlikte Nusaybin ilçesinde taziye
ziyaretinde bulunduğunu belirttiği,

Müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın bir diğer ifadesi olan 06/03/2012 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;31 Ekim 1995 günü gece geç saatlerde jandarma ve korucuların evlerine geldiğini,oğlu Davut'u
sorduklarını,kendisinin hayvan otlatmak için yabana gittiğini geri gelmediğini söylediğini,bunun üzerine
20-30 kişilik yüzleri bere ile kapalı olan asker ve korucu kamuflajlı kişilerin kendisini karakola
götürdüklerini,karakola götürülünce kendisini bir odaya soktuklarını,içeride çok sayıda asker
bulunduğunu,elbiselerini çıkarttıklarını,tamamen çıplak kaldığını,"oğlun nerede" diye
sorduklarını,kendisinin çobanlık yapmak için gittiğini,geri gelmediğini,belki amcasının evine gitmiş



olabileceğini söylediğini,o gece oğlunun hayvanlardan bir kısmını kaybetmesi nedeniyle korkudan eve
gelmeyip amcasında kalmış olduğunu,bunun üzerine korucubaşı olan Naif ÇELİK'in "ben amcasının
evini biliyorum" dediğini,Naif ÇELİK'in yanında kardeşi Fevzi ÇELİK'in de bulunduğunu,orada
bulunanlardan sadece bu 2 şahsı tanıdığını,bir süre sonra kendisini de yanlarına alarak kayınbiraderi
Fevzi ALTINKAYNAK'ın evine götürdüklerini,oradan oğlu Davut ALTINKAYNAK'ı alarak karakola
getirdiklerini,kendilerini nezarethaneye götürdüklerini,oğlunu kendisinin yanından alıp başka bir yere
götürdüklerini,orada kendileri gibi birçok kişi olduğunu,ancak gözleri bağlı olduğu için bu şahısların
kimler olduğunu bilemediğini,fakat oğlunun arkadaşlarından olan maktul Nedim AKYÖN'ün bir ara
gelip başını dizine koyup uyumak istediğini,bu şahsın kim olduğunu anlamak için gözündeki örtüyü
hafifçe araladığını,bunu gören görevlinin Nedim'i alıp başka bir yere götürdüğünü,kendisinin de
göğsüne tekme vurup yere düşürdüğünü,3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını,serbest
bırakılmadan önce kendisini işkence odasına götürdüklerini,gözlerini açıp oğlu Davut'u
gösterdiklerini,oğlunun çırılçıplak ve duvara asılmış vaziyette olduğunu,oğlunun gözlerinin açık
olduğunu,oğlunun kendisini görünce su istediğini,ancak oğluna su verilmediğini,o sırada maktul
Abdurrahman COŞKUN'un da sırtı dönük vaziyette bir köşede olduğunu,maktuller Abdurrahman
OLCAY,Nedim AKYÖN ve Seyhan DOĞAN'ı da gördüğünü,Mehmet Emin ASLAN'ı görmediğini
belirttiği,

Tanık Feyzi ALTINKAYNAK'ın 18/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;1995 yılı 11.
ayında bir Perşembe günü akşamı 12 yaşında olan yeğeni Davut ALTINKAYNAK'ın o gün otlatmakta
olduğu küçükbaş hayvanları kaybetmesi nedeniyle korkudan eve gitmeyip kendilerinin evine
geldiğini,saat 03:00 sıralarında evlerine "ev sahibi kapıyı aç" diye bağıran kişilerin geldiğini,demir
kapıyı yumrukladıklarını,kapıyı açtığında içeriye giren şahsın kendisini itekleyerek "Davut nerede?"
dediğini,yatıyor olduğunu söylemesi üzerine Davut 'u ensesinden tutarak yatağından
kaldırdıklarını,gelen şahısların asker üniformalı kişiler olduğunu,aralarından üç tanesinin korucu
olduğunu,askerlerin rütbesini ve isimlerini bilmediğini,aradan 20 sene geçtiği için askerleri görse
tanıyamayacağını,koruculardan birinin ismini Naif olduğunu,birinin Naif ' in akrabası
olduğunu,3'ncüsünü ise tanımadığını,korucuların ikametlerine girmediğini,dışarıda beklediklerini,gelen
askerlerin birinin elinde liste olduğunu,kendisini,eşini ve Davut'u darp ettiklerini,evi arayıp kimliğini
aldıklarını,listeye bakarak kendisinin adı olmadığından kendisini götürmediklerini,gelen askerlerin
yanında Davut'un annesi olan Hayat ALTINKAYNAK'ın da bulunduğunu,Davut'un alınıp götürülme
sebebiyle ilgili kendisine bir şey söylenmediğini,Hayat ALTINKAYNAK'ı bu olaydan 2 gün sonra
evinde görüp olayları sorduğunda Hayat ALTINKAYNAK'ın kendisine jandarmadan ayrılırken Davut'u
ayakları bağlı halde burnundan kan gelirken gördüğünü söylediğini,başka bir şey anlatmadığını,o
günden sonra da yeğenlerinden haber alamadıklarını belirttiği,

Tanık Kania ALTINKAYNAK'ın 18/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;1995 yılı
sonlarında hatırlamadığı bir gün akşam üstü eşinin yeğeni olan Davut'un otlatmakta olduğu koyun ve
keçileri kaybetmesi nedeniyle annesinden korktuğundan evine gitmek yerine kendi evlerine
geldiğini,gece saat 03:00 gibi dışarıdan çok gürültülü sesler gelmeye başladığını,gelenlerin "kapıyı açın"
diye bağırıyor olduklarını,bazılarının küfür ediyor olduğunu,"açmazsanız bomba atarız" diye bağırıyor
olduklarını,eşi kapıyı açınca içeriye 5-6 askerin girdiğini,yanlarında eltisi Hayat ALTINKAYNAK'ın da
bulunduğunu,gelen askerlerin yüzlerinin maskeli olduğunu,eşini darp ettiklerini,"Davut nerede?" diye
sorduklarını, Hayat ALTINKAYNAK'ın yüzünün mosmor olduğunu,kendisinin yanında da Hayat
ALTINKAYNAK'ın yüzüne yumruk atıldığını,Davut'u tekmeleyip yataktan kaldırarak annesiyle birlikte
götürdüklerini,gelen görevlilerin birbirlerine isimleri ilehitap etmediklerini,ancak içlerinden
birine"komiserim" diye hitap ediyor olduklarını,komiser denen şahsın yüzünde maske
olmadığını,esmer,orta boylu bir şahıs olduğunu,aradan çok zaman geçtiği için görse
hatırlayamayacağını,şahıslar ayrılırken kapının önünde 3 korucu gördüğünü,sonradan vefat eden ev
sahipleri Hacı Sait'in gelen korucuların birinin adının Naif,birinin adının Mahmut olduğunu,diğerinin
ise Naif'in yeğeni olduğunu kendilerine söylediğini,olay sonrası Hayat ALTINKAYNAK ile
görüştüğünde olayı sorduğunu,Hayat ALTINKAYNAK'ın kendisine "hakkınızda şikayet var
dediler,gece beni alıp tabura götürdüler,Davut'u sordular,bana işkence yaptılar,Davut'un nerede olduğu
sordular,Davutla beni aynı yere gözlerimizi kapatarak koydular,sabah beni gönderdiler,oğlumu görmek



isteyip istemediğimi sordular,görmek istediğimi söyleyince kapıyı açtılar,Davut asılı vaziyette
duruyordu burnundan bir damla kan geliyordu ve Kürtçe olarak "anne beni kurtar" diye bağırıyordu"
şeklinde cevap verdiğini,o günden sonra Davut ALTINKAYNAK'tan haber alamadıklarını belirttiği,

Maktul Süleyman SEYHAN'ın yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli
Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle; o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma
komutanı olan şüpheli Mehmet TİRE'yi kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına
ilişkin savunma yaptığını duyduğunu,bunun kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan
olan bir bayana gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısı
Süleyman SEYHAN'ın tepki göstermiş olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen
konuşma,günlerin sayılı" şeklinde cevap vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten
duymuş olduğunu,o dönemki kaldıkları ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu
belirttiği,

Tanık Keser ALTINKAYNAK'ın Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde
özetle; Davut ALTINKAYNAK'ın kendisinin eşi olan Hekim ALTINKAYNAK'ın yeğeni
olduğunu,yaklaşık 15 yıl önce aynı evde Hayat ALTINKAYNAK ile birlikte akşam saatlerinde
oturdukları sırada Naif ÇELİK ve Fevzi ÇELİK adlı korucular ve Hırabaka Köyünün korucusu
olan,soyadını bilmediği Mahmut isimli korucunun kalabalık sayıda asker ile evlerine
geldiklerini,askerlerin çoğunun yüzünün kapalı olması ve havanın karanlık olması nedeniyle kimseyi
tanıyamadığını,ilk önce Davut'u sorduklarını,Davut'un amcasının evinde kaldığını söylediklerini,bunun
üzerine gelenlerin Hayat ALTINKAYNAK'ı alıp götürdüklerini,sonradan öğrendiğine göre bu olaydan
yaklaşık 2 saat sonra Davut'un amcasının evindenalınarak jandarmaya götürülmüş olduğunu,Hayat
ALTINKAYNAK'ın 3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığını,ancak Davut
ALTINKAYNAK'ı bir daha göremediklerini,ertesi günün sabahı kalabalık bir asker grubunun gelerek
evde arama yaptığını,evde bir şey bulamadıklarını,Davut'un ailesinin bu olaydan 15 gün sonra savcılığa
başvurduğunu bildiğini belirttiği,

Dönemin geçici köy korucularından olan hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
08/07/2011 tarihli ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına
bağlı korucu olarak çalıştığını....29/10/1195 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin kaçırılarak şehit
edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını Nedim AKYÖN,Abdurrahman
COŞKUN,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların gözaltına alındıklarını
bildiğini,...o dönem jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin öğretmenleri
kaçıranların faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde kazaen patlayan
silah neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor aldığı süre içerisinde
yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit İMREN'in ise seyyar
komando tabur komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını,şehir içindeki gözaltı işlemlerine
karışmadığını... belirttiği,

Hali hazırda vefat etmiş olduğu anlaşılan hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli geçici köy korucusu Fevzi ÇELİK talimatla tanık sıfatıyla alınan 21/06/2011 tarihli
kolluk ifadesinde özetle;03/11/1995 yılındaMardin ili Dargeçit ilçesinde korucu olarak görev yapıyor
olduğunu,...Davut ALTINKAYNAK'ın gözaltına alındığını duyan babasının kendisinin yanına gelerek
jandarma karakoluna gitmesini ve Davut'u bırakmaları için konuşmasını istediğini,bunun üzerine
jandarma karakoluna giderek bölük komutanı(ilçe jandarma komutanı olan Mehmet TİRE'yi kastediyor)
ile konuştuğunu,ancak Davut'un şüpheli olduğunu ve bırakamayacaklarını söylediğini....belirttiği,

Maktul Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli
talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;...Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin
kendisine "benim yazımı tanırlar" diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını,bu dilekçeyi hangi
makama hitaben yazdıklarını hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel
komutanlığına yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşit İMREN,Mehmet
TİRE ve Mahmut Başçavuş isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para
ile sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını,....1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2



öğretmen ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile
birlikte eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin
bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası  bir  kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında
kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emirleriyle
gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara
atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini
hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz yaptıklarını
anlattığını,....eşine sorduğunda eşinin kendisine bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde
birisini öldürdüğünü,Mehmet TİRE'nin bu infaz için ata binerek köye gittiğini,infaz sırasında bir
merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu Mehmet TİRE'nin yaralandığını,bölük komutanı
Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,bundan kendisinin rahatsız olduğunu,hatta öldürme
eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine
anlattığını,bu konudaki 04/04/1997 tarihli ifadesinin doğru olduğunu,...Yüzbaşı Mehmet TİRE'ninbu
olaydaki yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,ancak ilçeden çıktığına dair bir şey
duymadığını,şayet ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin
kaybolduğu güne denk getirerek rapor almış olduğunu,ancak Yüzbaşı Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya
çıkmasın onun emriyle hareket eden gayri meşru işlerini yapan grubun hepsinin orada olduğunu...bu
süre içerisinde Mahmut Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını ve hücum yeleğini yatağının baş
ucuna bırakıp firar ettiğini söylediklerini,1 gün sonra telefonla Muhammet DEMİREL binbaşı ile
görüştüğünü Muhammet DEMİREL'in kendisini dinlediğini,anladığı kadarıyla diğer görevlilerin
Muhammet DEMİREL'e eşinin kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini söylemeleri nedeniyle
Muhammet DEMİREL'in telefonda konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor nereden bilgisi
olacak,onun haberi olamaz" dediğini,1 hafta sonra Mehmet TİRE'nin göreve başladığını..ifade
tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce 0536 415 .... numaralı telefonu kullanan bir şahsın kendisini
aradığını,kendisine "abla ben senin numaranı 118'den aldım.Seninle ilgili bilgileri internette
gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte Dargeçitte askerdim.Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in
emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu 2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara
attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi yakıldı.Katliam yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin
isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette müdürdür" dediğini,korktuğu için açıktan ifade
veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen öldürme olaylarının tamamının emrini Binbaşı
Mehmet TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler sırasında Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve
korucu İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok
rütbeli ve rütbesiz askerden duyduğunu, Mehmet  TİRE'n in  rapor lu  o lduğu dönemde i lçeyi  te rk
etmediğini düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması eyleminde kılıf olması için rapor almış olduğunu,
Binbaşı Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey duymadığını
belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Süleyman ASAN'ın
10/06/2014 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle:2009-2014 yılları arasında
Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisi
olduğunu,...daha sonra kendisini gözlerini bağlayıp bodrum katı olarak tabir edilen yere götürüp
bıraktıklarını,orada kendisi dışında bir çok insan olduğunu ..serbest bırakılınca kısa bir süre sonra o
dönemin Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yanına çıkarak kendisi gibi bu olaylarla ilgisi olmayan
bir şahsı neden gözaltına aldıklarını sorduğunu,onun da kendisine "bu kadar kan dökülmüş başka ne
yapabilirdik" gibisinden şeyler söyleyip bağırdığını...belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın
05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle;....1994-1999 yılları arasında Dargeçit ilçesi belediye
başkan l ığ ın ı  yap t ığ ın ı ,Sü leyman SEYHAN,Davut  ALTINKAYNAK,Abdur rahman
OLCAY,Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Seyhan DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN ve Bilal
BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin olarak doğrudan bilgi sahibi olmadığını,ancak
o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin ailelerinin kendisinden zaman zaman yardım
istediklerini, kendisinin korumalarından olan korucu Bahattin ERGEL ve Osman DEMİR'in de



kaybolan bu şahısları gözaltına alanlar arasında bulunduğunun söyleniyor olduğunu,konuyu
korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda orada olduklarını,gözaltına alınan şahısların jandarma
komutanlığına götürüldüğünü,sonrasını bilmediklerini söylediklerini, uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın
kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak
adı  geçeni  raporlu olduğu günlerde bir  kez Dargeçit  i lçesinde görmüş olduğunu,Mehmet TİRE'nin
kendisine raporunun devam ettiğini,Dargeçit'i özlediği için geldiğini söylediğini belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Seyhan DOĞAN'ın
ağabeyi olan müşteki Hazni DOĞAN'ın talimatla alınan 05/04/2011 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;...aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler tarafından köyün çıkışında çobanlık
yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına götürüldüğünü...kendilerinin
nezarethanelerde ayrı ayrı odalarda tutulduklarını,orada işkence yöntemlerinin kullanıldığını insanların
bağırma seslerinden anladığını, 04:00 sıralarında serbest bırakıldığını, ağabeyi ve Davut
ALTINKAYNAK'ın orada kaldığını belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;...gözaltında tutulan
diğer şahısları göremediğini,serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla
ilgili bir çok kişinin gözaltına alındığını,7 kiş i  hariç  diğerler inin serbest  bırakı ldığını . . .o günlerde
yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah ölür"
dediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir  süre Dargeçi t ' te  kaldığını , i lçeyi  hemen terk
etmediğini ,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi askerde olduğu için yardım istemek
amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet
TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin
başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata
çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne
istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için geldiğini söylemesi üzerine "teröristler size yardım
etmiyor la r  mı  b izden  i s t iyor sunuz?" dediğini,kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini
söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğunu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra
sizi arayacağım" dediğini,ancak aranmadığını, bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir
müddet daha Dargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini...belirtiği,

Uzm. Çvş TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına aldındıklarını bilmediğini belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
görev yapıyor olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet
TİRE'nin yargısız infazlarında tet ikçil ik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler
olarak ifade edilen şahısların 4 kişi olduğunu,...İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin talimatı veya
izniyle bazı şahıslarınörgüte milislik yaptıklarını ileri sürüp geceleri evlerinden alınıp geceleyin araziye
götürüp infaz ettikleri,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen
şeyler olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve
kaybetmelerin başladığını, Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu, Hurşit İMREN'in
sürekli olarak Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit
İMREN,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut
YILMAZ'ın parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu, bu kişilerin bir kısım korucuları da
kullanıyor olduklarını,öğretmenlerin ve 1 müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin
etrafında oturanlardan 5-6 kişininin gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman
çavuştan duyduğunu, öğretmen ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün sonra kendisinin
şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile göza l t ı n a  a l ı n an l a r d an  b i r i n i  K ı l avuz  Köyü  t a r a f l a r ı n a
götürdükler in i ,bu  şahs ın  i smini  b i lmediğ in i ,  gözlerinin bağlı olduğunu,ne için götürüldüğünün
söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma Komutanının



BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu, ilçeden çıkmadan önce
sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin
gözüne isabet etmesi sonrası görevin iptal edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye
götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine gözaltındakilerden 4-
5 kişinin Mehmet TİRE'nin yaralanmasından önce Kuyubaşı mezrasına götürüldüklerini, infaz edilip
kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında infaz edilip kuyuya atıldığını
anla t t ığ ın ı ,  Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu için bazen gelenlerin
olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için gelmediklerini, bu
kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için geldiklerini belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını,29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının örgüt
tarafından kaçırıldığnı öğrendiğini, kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda kaldıkları
günlerde öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını,gözaltına alınanların tutulduğu
yerde bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını, o tarihlerde birkaç arkadaşı ile birlikte
yüzbaşı Mehmet TİRE'ninyanına gidip onunla öğrencilerin durumunu konuşmak istediklerini,Mehmet
TİRE'nin kendilerine "onlar öğrenci değil terörist onlarla ilgili bana gelmeyin, zaten yapabileceğim bir
şey yok, Jitem geldi onlar sorguluyorlar" dediğini,...bu konuyu Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde
Kaymakamın kendilerine Altıyol askeri kontrol noktasını kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum"
demiş olduğunu,...öğretmenlerin şehit edilmesinden sonra Seyhan DOĞAN'ın gözaltına alındığını
duyduğunu,....Mehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden ayrı ldığı  söylendiği  günlerde Mehmet TİRE'yi
Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir  kıs ım arkadaşlar ının görmüş olduğunu bel i r t t iği ,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını, PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;1995 ve 1996 yılları arasında Süleyman
SEYHAN, Davut ALTINKAYNAK, Abdurrahman COŞKUN, Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY
ve Nedim AKYÖN isimli şahısların kaybolması olayına ilişkin olarak bilgi vermek istediğini, Mardin
komando tabur komutanı binbaşı Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor
olduğunu, senenin önemli bir kısmını Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu öğretmenler ve müteahhitin
kaçırılıp ölüdürülmeleri sonrası örgütle bağlantılı olabileceği ve bilgi sahibi olabileceği düşünülen
kişilerin gözaltına alındıklarını, bilgi sahibi olduğu düşünülen çobanların gözaltına alınmış
olduklarını,çobanların aynı anda değil birer ikişer gün arayla gözaltına alınmış olduklarını,koruculardan
Mahmut AYAZ, Bahattin ERGEL, Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı geçenleri gözaltına alanlar
arasında olduğunu duyduğunu, başlarında ise karakol komutanı Mahmut  YILMAZ'ın bulunmuş
olduğunu, Bilal uzman çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini veren Hurşit İMREN'in
talimatıyla Korucu Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir
mağaraya gömüldüklerini anlatmış olduğunu, infaz esnasında Hurşit İMREN'in de yanlarında olduğunu,
hatta Hurşit İMREN'in çobanlara ateş ettiğini,Süleyman SEYHAN'ın da bu çobanlarla birlikte götürülüp
öldürülmüş olduğunu söylediğini, Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup olmadığını hatırlamadığını
belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un bir diğer savcılık ifadesinde özetle; Davut ALTINKAYNAK,
Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY ve Nedim AKYÖN'ün PKK'lı
o lduklar ı  iddias ıyla  H u r ş i t  İ M R E N  taraf ından gözal t ına  a l ındıklar ın ı , i şkence i le
sorgulandıklarını,çocukların ailelerinin 10 gün kadar sonra karakoldan serbest bırakılan isimlerini
hatırlamadığı 2 şahsa ulaştıklarını,bu şahısların çobanların karakolda gözaltında olmadıklarını söylemiş
olduklarını,dediklerinin doğru olduğunu, zira bu çocukların taburun içinde silahlarla ayaklarına sıkılarak
sorgulandıktan sonra yaralı halde Korucu Köyü istikametine doğru bir mağaraya götürülüp öldürülüp



gömüldüklerini,olayın ilçe içerisinde duyulması üzerine Hur ş i t  İMREN ve  ek ib i  tarafından
gömülenlerin tekrardan cesetlerinin çıkartılarak başka bir yere gömüldüğünü belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu, Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu, bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını, sonraki gün
kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını, bir
seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip tabur içerisinde dolaşırken kapıyı
açtığında elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü, birinin gözlerinin bağlı olduğunu hatırladığını,içeride
başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak yüzlerini göremediğini,kaç kişi olduklarını
hatırlamadığını, öğretmenlerin kaçırılıp şehit edilmesiyle ilgili olarak çok sayıda çocuğun gözaltına
alındığını duyduğunu, birkaç gün sonra 4 arkadaşı ile birlikte lojmanın yakınında bir ev tutup oraya
taşındıklarını, lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle zaman zaman konuştuklarını,gözaltına alınan
öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine "onların icabına baktı lar" dediğini, o günlerde
Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda olduğunu, öğrencilerin gözaltına alınmalarından kısa
bir süre sonra Mehmet TİRE'nin ortadan kaybolduğunu,birkaç gün kendisini göremediklerini, Dilek
ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir gün Mehmet TİRE'yi Abdullah
ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal yaparken gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu
sorduğunda Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye söylememesini istediğini,o günlerde
lojmanın önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda askerlerin kendilerine "yüzbaşı  içeride
burada oyalanmayın" dediklerini,oysa daha önceden bu askerlerin yanlarına gittiklerinde askerlerin
kendilerinden özellikle yanlarında kalmalarını,subay astsubay geldiğinde kendilerini uyarmalarını
istiyor olduklarını,sigara içeceklerini ya da postallarını çıkarıp ayaklarını dinlendireceklerini
söylediklerini,kendisinin yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-20/11/1995 tarihleri arasında gördüğüne
emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten ilçeden ayrıldığını anladıklarını,ne zaman geri
döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının kullandığı jipi gördüğünü ancak içerisinde
kendisini görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı H u r ş i t  İ M R E N  i l e  i l g i l i  b i l g i s i n i n
o l m a d ı ğ ı n ı ,kendisini bir sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

Tanık Mehmet Cevad CEYLAN'ın 06/07/2009 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca
alınan ifadesinde özetle;..Davut ALTINKAYNAK'ın annesinin kendisinin köylüsü olması nedeniyle
Davut ALTINKAYNAK'ı tanıdığını,çevreden duyduğuna göre bu şahsın Seyhan DOĞAN ile aynı
tarihte gözaltına alınmış olduğunu belirttiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığının konuya ilişkin 21/11/1995 tarihli Jandarma
Binbaşı(vekaleten İlçe Jandarma Komutanı) Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen cevabi
yazıda özetle;kayıtların yapılan tetkikinde Davut ALTINKAYNAK'ın Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından gözaltına alınmadığının,hakkında herhangi bir işlem yapılmadığının ve nerede
olduğunun bilinmediğinin tespit edildiğinin belirtildiği,

13/05/1997 tarihli jandarma tutanağında özetle;Davut ALTINKAYNAK'a ilişkin olarak nezaret
odası kayıt defterinde herhangi bir kaydın bulunmadığının belirtildiği,

4-MEHMET EMİN ASLAN:
Maktul Mehmet Emin ASLAN'ın annesi olan 15/09/2008 tarihinde vefat ettiği anlaşılan

müşteki Makbule ASLAN'ın gözaltına alma tarihinden 6 gün sonra 08/11/1995 taihinde Cumhuriyet
Başsavcılığımıza müracaatta bulunarak şikayet dilekçesi ve savcılık ifadesinde özetle;Mehmet Emin
ASLAN'ın annesi olduğunu,oğlunun yaklaşık 1 hafta önce yani 02/11/1995 günü saat 21:00 sıralarında
evlerine gelen simalarını daha önceden tanıdığı,ancak ismini bilmediği,kolunda kırmızı işaretler olan
asker kıyafetli 5 kişi olduklarını bildiği şahıslar tarafından "senin bir olay ile ilgili olarak ifadeni
alacağız bizimle beraber karakola geleceksin" diyerek götürüldüğünü,o günden beridir oğlundan haber
alamadıklarını,nerede olduğunu bilmediklerini,dönemin belediye başkanı olan Mehmet Tevfik
VURAL'a gidip durumu anlattıklarını,Mehmet Tevfik VURAL'ın bir süre sonra kendisini arayarak
oğlunun serbest bırakıldığını söylediğini,ayrıca Naif ÇELİK isimli şahsa da kendilerine yardımcı olması
için başvurduklarında Naif ÇELİK'in te lefonda kendi ler ine  oğlunun gözal t ında bulunabi leceğini
söylediğini,çocuğunun hayatından endişe ettiğini,varsa ilgililerin cezalandırılmasını istediğini belirttiği,

Müşteki Makbule ASLAN'ın bir diğer ifadesi olan 27/11/1996 tarihli savcılık ifadesinde



özetle;oğlunun götürülmesinden 1 hafta geçtikten sonrayaşlı bir adamın kendisine oğlunu üzerinde aynı
elbiseler olduğu halde nezarette gördüğünü beyan ettiğini,20 gün sonra ise bir başka kimsenin kendisine
oğlunu askerler tarafından operasyon dönüşü yaya olarak karakola götürülürken gördüğünü
söylediğini,bu bilgileri veren şahısların kimliklerini bilmediğini,08/11/1995 tarihli dilekçesinde beyan
ettiği bazı hususların yanlış anlaşılmış olduğunu,konuya ilişkin olarak belediye başkanına müracaat
ettiğinde belediye başkanının kendisine oğlunun durumu hakkında bir şey söylemediğini,Naif ÇELİK'in
ise kendisinin yanında jandarmaya telefon ederek oğlunun jandarmada gözaltında olduğunu öğrenip
kendisine bilgi  verdiğini belirttiği,

Müşteki Makbule ASLAN'ın bir diğer ifadesi olan 24/06/1997 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;oğlu hakkında aldığı en son duyuma göre asker kıyafetli şahıslar tarafından götürülen oğlu
Mehmet Emin ASLAN'ın 7-8 gün kadar taburda kaldığını,daha sonra 3 gün süreyle civar köylere
götürüldüğünü ve oğlunun alınıp götürüldüğü sırada götüren kişilerin kıyafetlerinin kollarında askeri
rütbe olduğunu,korucu olup olmadıklarını bilmediğini,oğlunun askerler tarafından tanınan bir kimse
olduğunu,devamlı olarak çevre köylere traktörü ile erzak götürüp getirdiğini belirttiği,

Müşteki Makbule ASLAN'ın bir diğer ifadesi olan 02/04/2004 tarihli ifadesinde özetle;oğlu
Mehmet Emin ASLAN'ın 09/11/1995 günü saat 21:00 sıralarında evlerine gelen askerler ve korucular
tarafından bir hususta ifadesinin alınması gerektiği söylenerek evden götürüldüğünü,eve gelenler
arasında bildiği kadarıyladönemin jandarma bölük komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE,karakol komutanı
Mahmut YILMAZ ve Faruk Astsubay'ın bulunduğunu,diğer askeri personeli hatırlamadığını,ilgililerden
davacı ve şikayetçi olduğunu belirttiği,

Maktul Mehmet Emin ASLAN'ın babası olan müşteki İbrahim ASLAN'ın 24/06/1997 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;oğlunun jandarma tarafından alındığı gün evde olmadığını,sabah eve
geldiğinde oğlu Mehmet Emin ASLAN'ın askerler tarafından tabura alındığını söylediklerini,oğlundan
daha sonra hiç haber alamadığını,oğlunun dağa çıkmış ve PKK terör örgütüne katılmış
olamayacağını,çünkü örgütün faaliyetlerini benimsemediğini,onlara karşı düşmanlık beslediğini
belirttiği,

Müşteki İbrahim ASLAN'ın bir diğer ifadesi olan 19/09/1997 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;Mehmet Emin ASLAN'ın kendisinin öz oğlu olduğunu,yaklaşık 2 yıl önce Kasım ayında oğlunun
saat 21:00'de traktör ile evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini, oğlunun akıbetini bilmediğini
belirttiği,

Müşteki İbrahim ASLAN'ın bir diğer ifadesi olan 04/07/2011 tarihliCumhuriyet
Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle;Mehmet Emin ASLAN'ın kendisinin öz oğlu
olduğunu,yaklaşık 16 yıl önce jandarmanın tam karşısında bir evde ikamet ettikleri sırada saat 21:00
sıralarında evinin kapısının çalındığını,kapıyı kendisinin açtığını,birçok asker ve korucunun
bulunduğunu,gelenlerin elbiselerinden korucu ve asker olduklarını anladığını,gece olduğu için kim
olduklarını teşhis edemediğini,gelenlerin kendisine oğlu Mehmet Emin ASLAN'ın evde olup olmadığını
sorduğunu,kendisinin evde olduğunu söylediğini,bunun üzerine kendisine "kaldırın gelsin 5 dakika
ifadesi var sonra serbest bırakacağız" dediklerini,bunun üzerine oğlununun geldiğini,oğlunun alınıp
götürüldüğünü,bu sırada kendisi ve eşi Makbule'nin evde olduğunu,başka bir kimsenin evde
olmadığını,eşi Makbule'nin hali hazırda vefat etmiş olduğunu,ertesi gün saat 10:00 sıralarında eşiyle
birlikte savcılığa müracaat ettiklerini,oğlunun terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını,örgüte ya da
öğretmenlerin şehit edilmesi olayına karışmış olmadığını,oğlunun traktör ile ilçe jandarmaya erzak
taşıyan bir kimse olduğunu,o dönem belediye başkanı Mehmet Tevfik VURAL'a yardımcı olması için
müracaatta bulunduklarını,ancak Mehmet Tevfik VURAL'ın kendisine bilgisinin olmadığını
söylediğini,ilgililerden davacı ve şikayetçi olduğunu belirttiği,

11/02/1998 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca ulaşan Almanya ülkesinden geldiği
anlaşılan zarftan çıkan Kazım ASLAN imzalı tarihsiz dilekçede özetle;29/10/1995 günü Dargeçit
ilçesinde başlayan olaylar sonrası Dargeçit Tabur Komutanlığı tarafından gözaltına alınan M.Emin
ASLAN, Seyhan DOĞAN, Davut ALTUNKAYNAK, Süleyman SEYHAN, Abdurrahman OLCAY,
Abdurrahman COŞKUN ve Nedim AKYOL(AKYÖN) adlı 7 kişiden haber alınamadığını, o dönem
Dargeçit Tabur Komutanlığı ile Dargeçit savcılığının adı geçenlerin gözaltında olduğunu kabul etmiş
olduğunu,hatta Abdurrahman COŞKUN ile Abdurrahman OLCAY'ın Mardin cezaevine gönderildiğini



söylediklerini,ancak bunun asılsız çıktığını, daha sonra Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Dargeçit
kırsalında bulunduğunu belirttiği,

09/02/1998 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca ulaşan Almanya ülkesinden geldiği
anlaşılan zarftan çıkan Elife ASLAN imzalı tarihsiz dilekçede özetle;29/10/1995 günü Dargeçit
ilçesinde başlayan olaylar sonrası Dargeçit Tabur Komutanlığı tarafından gözaltına alınan ağabeyi
M.Emin ASLAN ve diğer 6 kişiden haber alınamadığını,ağabeyinin yakalandığı akşam o dönem
Dargeçit Tabur Komutanlığında görevli olan Faruk ve Haydar isimli astsubaylar komutasındaki askerler
tarafından gözaltına alındığını,daha sonra Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Dargeçit kırsalında
bulunduğunu,ağabeyinin akıbetinden haber alamadıklarını,hayatından endişe ettiklerini belirttiği,

Tanık Kazım ASLAN'ın 23/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Mehmet Emin ASLAN'ın
kendisinin amcasının oğlu olduğunu,29 Ekim 1995 yılında kendisinin Dargeçit ilçesinde kuyumcu
dükkanı işletmekte olduğunu,kuzeni Mehmet Emin ASLAN'ın ise traktörü ile taşıma,tarla sürmek gibi
işler yapıyor olduğunu,Mehmet Emin ASLAN'ın PKK terör örgütü ile herhangi bir bağlantısı olduğunu
duymadığını,öğretmenlerin kaçılırıp öldüklerini duymasından 1-2 saat kadar sonra çoğu öldürülen
müteahhidin köyü olan Temelli köyünden olan 7-8 korucunun silahlı olarak iş yerine
girdiklerini,içlerinden birinin hiçbir şey söylemeden tüfeğin dipçiğiyle yüzüne vurduğunu,bir diğerinin
ise kendilerinin köyünden örgüte katılanların olduğunu kastederek "hep bu Alik aşiretinden çıkarlar"
dediğini,kendisini işyerinden çıkartıp yakındaki pasaja soktuklarını,5-10 dakika sonra panzerlerle
askerlerin geldiğini,kendisini panzere alarak tabura götürdüklerini,gözlerini bağladıklarını,gözaltına
alınanların seslerinden Süleyman SEYHAN,Fehime SEYHAN,Dargeçit eski belediye başkanı
Süleyman ASAN olduğunu anladığını,4-5 gün gözaltında bulunduğunu,serbest bırakılmadan 1-2 gün
önce kendisini bir odaya alıp gözlerini açtıklarını,karşısında 3 kişinin olduğunu,birinin ilçe jandarma
komutanı Mehmet  TİRE olduğunu,diğerlerini tanımadığını,Mehmet TİRE'nin kendisi ile hiç
konuşmadığını,diğer 2 şahsın kendisine gösteri esnasında çekilen bir fotoğrafı gösterek fotoğraftaki
kişinin kendisi olup olmadığını sorduklarını,kesinlikle olmadığını söylediğini,ertesi gün akşama doğru
kendisini serbest bıraktıklarını,bırakırken bir kağıt imzalattıklarını,serbest bırakıldığı gün saat 23.00'dan
sonraki bir geç saatte jandarmaların tekrar evlerine geldiklerini,kendisini karakola kadar götüreceklerini
söylediklerini,onlarla birlikte çıktığını,ancak kendisini karakola ya da tabura götürmediklerini,Mehmet
Emin ASLAN'ın evine götürdüklerini,Mehmet Emin ASLAN'ın evinin askerler tarafından çevrilmiş
olduğunu,karanlık olduğu için olay yerinde korucuların olup olmadığını bilmediğini,kendisini almaya
gelenlerin başında önceden tanımadığı Faruk astsubayın bulunduğunu,Haydar astsubayın ise Mehmet
Emin'i almak için giden askerlerin başında olduğunu,Haydar astsubayın Mehmet Emin'i de yanlarında
getirdiğini,kendisinin bu olay nedeniyle 4-5 gün gözaltında kaldığını,o gün serbest bırakıldığını,Faruk
astsubayın kendisinden 4-5 metre kadar uzaklaştıktan sonra telsizle görüştüğü kişiye kendisinin
söylediklerinin doğru olup olmadığını sorduğunu,kısa bir süre sonra Faruk astsubaya telsizdeki
görevlinin kendisinin söylediklerinin doğru olduğunu ve getirilmesine gerek olmadığını
söylediğini,bunun üzerine Faruk astsubayın kendisine eve gitmesini söylediğini,Mehmet Emin'in ne
olacağını sorduğunda Faruk astsubayın Mehmet Emin ASLAN için kendisine "o da ifadesi alınıp
serbest bırakılır,hatta 3 saat sonra benim nöbetim bitiyor,ben eve giderken kendim bırakırım"
dediğini,ancak o günden sonra bir daha Mehmet Emin'i görmediklerini,öğretmenlerin ve müteahhitin
kaçırılıp öldürülmeleri nedeniyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığını,gözaltına alınanların bir
kısmının kendisi gibi serbest bırakıldığını bir kısmının ise serbest bırakılmadığını sonradan
öğrendiğini,serbest bırakılmayanların akıbetini soran ailelere "biz serbest bıraktık,eve gelmedilerse dağa
gitmişlerdir" deniliyor olduğunu,gözaltına alındığı dönemde Mehmet TİRE'yi bir kez gördüğünü,Hurşit
İMREN'i ise tanımadığını,Bilal uzman çavuşu tanımadığını,koruculardan da bir çok kişiyi tanıdığını
ancak kendisini ve Mehmet Emin'i  götürenler arasında korucuların bulunmadığını belirt t iği ,

Tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın 05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle; 1994-1999
yılları arasında Dargeçit ilçesi belediye başkanlığını yaptığını,Süleyman SEYHAN,Davut
ALTINKAYNAK, Abdurrahman OLCAY, Abdurrahman COŞKUN, Nedim AKYÖN, Seyhan
DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN ve Bilal BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin
olarak doğrudan bilgi sahibi olmadığını,ancak o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin
ailelerinin kendisinden zaman zaman yardım istediklerini,kendisinin korumalarından olan korucu



Bahattin ERGEL ve Osman DEMİR'in de kaybolan bu şahısları gözaltına alanlar arasında
bulunduğunun söyleniyor olduğunu,konuyu korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda orada
olduklarını,gözaltına alınan şahısların jandarma komutanlığına götürüldüklerini,sonrasını bilmediklerini
söylediklerini, uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet  TİRE'nin
görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı  geçeni  raporlu olduğu günlerde bir  kez
Dargeçit i lçesinde görmüş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisine raporunun devam ettiğini,Dargeçit'i
özlediği için geldiğini söylediğini....belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını, 29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının
örgüt tarafından kaçırıldığını öğrendiğini, kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda
kaldıkları günlerde öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını, gözaltına alınanların
tutulduğu yerde bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını, o tarihlerde birkaç arkadaşı
ile birlikte yüzbaşı Mehmet TİRE'ninyanına gidip onunla öğrencilerin durumunu konuşmak
istediklerini, Mehme t  T İRE 'nin kendilerine "on l a r  öğ renc i  değ i l  t e rö r i s t  on l a r l a  i l g i l i  b ana
gelmeyin,zaten yapabi leceğim bir  şey yok,J i tem geldi  onlar  sorguluyorlar" dediğini,...bu konuyu
Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde Kaymakamın kendilerine Altıyol askeri kontrol noktasını
kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum" demiş olduğunu,...öğretmenlerin şehit edilmesinden sonra
Seyhan DOĞAN'ın gözaltına alındığını duyduğunu, Mehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden ayrı ldığı
söylendiği  günlerde Mehmet TİRE'yi  Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir  kısım arkadaşlarının görmüş
olduğunu belir t t iği ,

Maktul Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli
talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle; Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin
kendisine "benim yazımı tanırlar" diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını,bu dilekçeyi hangi
makama hitaben yazdıklarını hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel
komutanlığına yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşit İMREN,Mehmet
TİRE ve Mahmut Başçavuş isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para
ile sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını,..1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2 öğretmen
ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile birlikte
eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin
bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası  bir  kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında
kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emirleriyle
gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara
atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini
hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz yaptıklarını
anlattığını,....eşine sorduğunda eşinin kendisine bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde
birisini öldürdüğünü,Mehmet TİRE'nin bu infaz için ata binerek köye gittiğini,infaz sırasında bir
merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu Mehmet TİRE'nin de yaralandığını,bölük komutanı
Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,bundan kendisinin rahatsız olduğunu,hatta öldürme
eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine
anlattığını,bu konudaki 04/04/1997 tarhili ifadesinin doğru olduğunu,...Yüzbaşı Mehmet TİRE'ninbu
olaydaki yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,ancak ilçeden çıktığına dair bir şey
duymadığını,şayet ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin
kaybolduğu güne denk getirerek rapor almış olduğunu,ancak Yüzbaşı Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya
çıkmasın onun emriyle hareket eden gayri meşru işlerini yapan grubun hepsinin orada olduğunu...bu
süre içerisinde Mahmut Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını ve hücum yeleğini yatağının baş
ucuna bırakıp firar ettiğini söylediklerini,1 gün sonra telefonla Muhammet DEMİREL binbaşı ile
görüştüğünü Muhammet DEMİREL'in kendisini dinlediğini,anladığı kadarıyla diğer görevlilerin
Muhammet DEMİREL'e eşinin kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini söylemeleri nedeniyle
Muhammet DEMİREL'in telefonda konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor nereden bilgisi
olacak,onun haberi olamaz" dediğini,1 hafta sonra Mehmet TİRE'nin göreve başladığını..ifade



tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce 0536 415 .... Numaralı telefonu kullanan bir şahsın kendisini
aradığını,kendisine "abla ben senin numaranı 118'den aldım.Seninle ilgili bilgileri internette
gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte Dargeçitte askerdim.Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in
emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu 2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara
attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi yakıldı.Katliam yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin
isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette müdürdür" dediğini,korktuğu için açıktan ifade
veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen öldürme olaylarının tamamının emrini Binbaşı
Mehmet TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler sırasında Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve
korucu İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok
rütbeli ve rütbesiz askerden duyduğunu,Mehmet  TİRE'n in  rapor lu  o lduğu dönemde i lçey i  t e rk
e tmed iğ in i  düşündüğünü ,eşinin ortadan kaldırılması eyleminde kılıf olması için rapor almış
olduğunu,Binbaşı Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey
duymadığını,... belirttiği,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay  ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu
belirttiği,(duyduklarını anlatıyor)

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;...Mardin komando tabur komutanı binbaşı
Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor olduğunu,senenin önemli bir kısmını
Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu...öğretmenler ve müteahhitin kaçırılıp ölüdürülmeleri sonrası
örgütle bağlantılı olabileceği ve bilgi sahibi olabileceği düşünülen kişilerin gözaltına
alındığını,...koruculardan Mahmut AYAZ, Bahattin ERGEN, Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı
geçenleri gözaltına alanlar arasında olduğunu duyduğunu,başlarında ise karakol komutanı Mahmut
YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal uzman çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini
veren Hur ş i t  İMREN'in talimatıyla Korucu Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun
sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya gömüldüklerini anlatmış olduğunu...infaz esnasında Hurşit
İMREN'in de yanlarında olduğunu,hatta Hurşit İMREN'in çobanlara ateş ettiğini,...Mehmet TİRE'nin o
sırada orada olup olmadığını hatırlamadığını belirttiği,

Gizl i  tanık VİCDAN'ın savcı l ık  i fadeler inde özet le ;1995 yılında kaybolan Mehmet Emin
ASLAN'a ilişkin bilgi vermek istediğini,1995 yılında Ulaş köyünden Mehmet Emin ASLANisimli bir
şahsın Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Yüzbaşı Mehmet TİRE ve güvendiği rütbeliler tarafından
Kılavuz köyü civarına götürülüp öldürüldüğünü,geri dönerken panzer içerisinde silahın patlaması
sonucu gözünden yaralandığını duyduğunu,bunları kendisine korucular Faik ACAR ile onun amcasının
oğlu Mehmet ACAR'ın anlatmış olduklarını koruculardanFaik ACAR,Mehmet ACAR,Sarhoş lakaplı
Kemal KAYA,Hüseyin ALTUNIŞIK,Mahmut AYAZ ve Naif ÇELİK'in Hurşit İMREN ve Mehmet
TİRE'nin güvendiği ve kullandığı korucular olduğunu,Hurşit İMREN'in Mardin Jandarma Tabur
Komutanı olduğunu,ancak senenin büyük bir kısmında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında bulunup
civarda operasyonlar yaptığını,Mehmet TİRE'nin İlçe jandarma komutanı olduğunu,Hurşit İMREN'e
bağlı olmadığını ancak Hurşit İMREN'in rütbesi yüksek olduğundan onun sözünün geçiyor
olduğunu,yaralanması sonrası Mehmet TİRE'nin rapor alıp gittiğini,yerine binbaşı Muhammet
DEMİREL'in vekalet ettiğini,ancak Muhammet DEMİREL'in görevini kanunlara uygun olarak yapmaya
çalışan bir kimse olduğunu belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu,Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu,....bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki
gün kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda
yattıklarını,.....bir seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip tabur içerisinde
dolaşırken kapıyı açtığında ... elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü,birinin gözlerinin bağlı olduğunu



hatırladığını,içeride başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak yüzlerini göremediğini,kaç
kişi olduklarını hatırlamadığını, öğretmenlerin kaçırılıp şehit edilmesiyle ilgili olarak çok sayıda
çocuğun gözaltına alındığını duyduğunu,birkaç gün sonra 4 arkadaşı ile birlikte lojmanın yakınında bir
ev tutup oraya taşındıklarını , lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle zaman zaman
konuştuklarını,gözaltına alınan öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine "onların icabına
baktılar" dediğini, o günlerde Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda olduğunu, öğrencilerin
gözal t ına a l ınmalar ından kısa  bir  süre  sonra Mehmet  TİRE'nin or tadan kaybolduğunu,birkaç gün
kendisini göremediklerini,Dilek ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir
gün Mehmet TİRE'yi  Abdullah ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal  yaparken
gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu sorduğunda Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye
söylememesini  is tediğini ,o günlerde lojmanın önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda
askerlerin kendilerine "yüzbaş ı  içer ide  burada  oyalanmayın" dediklerini,oysa daha önceden bu
askerlerin yanlarına gittiklerinde askerlerin kendilerinden özellikle yanlarında kalmalarını,subay
astsubay geldiğinde kendilerini uyarmalarını istiyor olduklarını,sigara içeceklerini ya da postallarını
çıkarıp ayaklarını dinlendireceklerini söylediklerini,kendisinin yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-
20/11/1995 tarihleri arasındailçede gördüğüne emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten
i lçeden  ayr ı ld ığ ın ı  anladıklarını,ne zaman geri döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde
yüzbaşının kullandığı j ipi gördüğünü ancak içerisinde kendisini görüp görmediğini
hatırlamadığını,binbaşı Hurşit İMREN ile ilgili bilgisinin olmadığını,kendisini bir sefer kendileriyle
yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Süleyman ASAN'ın
10/06/2014 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle:2009-2014 yılları arasında
Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü,1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisi
olduğunu,tarihini tam olarak hatırlamamakla birlikte bu olaydan kısa bir süre sonra Toros marka
aracıyla Dargeçit ilçe merkezinde dolaştığı sırada o dönem karakol komutanı olan Mahmut Başçavuş'un
yanına geldiğini,"seni götüreceğiz" dediğini,kendisinin de önemli bir konu olmadığını düşünerek "siz
önden gidin ben aracımla sizi takip edeyim" dediğini,ancak bunu kabul etmediklerini,aracının anahtarını
bir bakkala bıraktırıp askeri bir jipe kendisini bindirdiklerini,aracın içerisinde bir çok asker ve
korucunun olduğunu,ancak bunların kimler olduğunu hatırlamadığını,bu olayın gündüz saat 08:00-
10:00 zaman aralığında vuku bulduğunu,kendisini tabura götürdüklerini,üst aramasını yaptıklarını,daha
sonra gözlerini bağlayıp bodrum katı olarak tabir edilen yere götürüp bıraktıklarını,orada kendisi dışında
bir çok insanın olduğunu şahısların inlemelerinden örneğin "su" diye yalvarmalarından anlayabiliyor
olduğunu,gözünü açıp görmese de sesinden yaşlı olan ve daha önceden tanıdığı Süleyman SEYHAN'ın
da kendisi gibi gözaltında bulunduğunu anladığını,çünkü oldukça yaşlı olduğu için Süleyman
SEYHAN'ın daha fazla yakınmada bulunuyor olduğunu,gözaltında olduğu süre içerisinde anladığı
kadarıyla sivil şahıslar tarafından sorgulandığını,aynı gün aşağıya bodrum katına tanımadığı,görevinin
ne olduğunu bilmediği sivil giyimli bir şahsın geldiğini ve gözlerini açtıktan sonra "sen öğretmenlerin
öldürülmesi olayına karışan kişileri olay öncesi evine alıp toplantı yapmışsın" gibisinden şeyler
söylediğini,örgüte yardım ettiğine ilişkin beyanatlarda bulunduğunu,kendisinin kabul etmediğini,yanlış
hatırlamıyor ise 2-3 gün süre ile gözaltında kaldığını,gözaltında kaldığı süre içerisinde şahsına filistin
askısına asmak gibi bir işkencede bulunulmadığını,ancak ara sıra tekme atılıyor olduğunu,ancak kendisi
dışındaki kişilerin bir kısmının işkenceye maruz kaldığını etraftan gelen seslerden anlayabiliyor
olduğunu,kendisi gözaltında bulunduğu süre içerisinde kendisini götüren Mahmut Başçavuşu
görmediğini,nezarethaneye indiğini de görmediğini,bu şahsın sadece kendisini oraya götürüp gözlerini
bağlayıp diğerlerine teslim eden kişi olduğunu,gözaltında bulunduğu esnada bulunduğu yere gelerek
kendilerine bu tip muamelelerde bulunanların kim olduğunu bilmediğini,hatta kendilerinin gözaltında
tutulduğu yerin şu andaki İlçe Jandarma Komutanının odasının altında yer alan ince uzun koridor
olduğunu,daha sonra bir gece bir kişinin gelip listeden isim okuduğunu ve okunan isimlerin serbest
bırakıldıklarını,kendisinin deserbest bırakıldığını,Süleyman SEYHAN'ın ise serbest bırakılan şahıslar
arasında olmadığını,daha sonra kendisi gibi gözaltına alınan 7 kişinin gözaltında kayıp olduğunun ilçede
söylene geldiğini,hatta kendisinin bir süre sonra Süleyman SEYHAN'ın cenazesine de katıldığını,bu



olaydan sonra yani serbest bırakılınca kısa bir süre sonra o dönemin Jandarma Komutanı Mehmet
TİRE'nin yanına çıkarak kendisi gibi bu olaylarla ilgisi olmayan bir şahsı neden gözaltına aldıklarını
sorduğunu,onun da kendisine "bu kadar kan dökülmüş başka ne yapabilirdik" gibisinden şeyler söyleyip
bağırdığını,gözaltına alınan şahıslar arasında Abdurrahman OLCAY,Mehmet Emin ASLAN,Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Abdurrahman COŞKUN ve Seyhan DOĞAN adlı şahısların
bulunup bulunmadığını bilmediğini,ancak kendisi serbest kalınca ilçede bir kısım çobanlar ve göçerlerin
de gözaltına alındığının konuşuluyor olduğunu anladığını belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Seyhan DOĞAN'ın
kardeşi olan müşteki Hazni DOĞAN'ın tanık sıfatıyla talimatla alınan 05/04/2011 tarihli kolluk
ifadesinde özetle; aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler tarafından köyün çıkışında
çobanlık yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına götürüldüğünü...kendilerinin
nezarethanelerde ayrı ayrı odalarda tutulduklarını,orada işkence yöntemlerinin kullanıldığını insanların
bağırma seslerinden anladığını, ayrıca kendisi ile birlikte gözaltına alınan Mehmet Emin ASLAN ..'ın
serbest bırakılmadığını belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle; gözaltında tutulan
diğer şahısları göremediğini,serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla
ilgili bir çok kişinin gözaltına alındığını,7 kişi  hariç diğerlerinin serbest bırakıldığını duyduğunu.. . .o
günlerde yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah
ölür" dediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir süre Dargeçit 'te kaldığını,ilçeyi hemen terk
etmediğini ,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi askerde olduğu için yardım istemek
amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet
TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin
başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata
çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne
istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için geldiğini söylemesi üzerine "teröristler size yardım
etmiyor la r  mı  b izden  i s t iyor sunuz?"  dediğini,kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini
söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra sizi
arayacağım" dediğini,ancak aranmadığını,bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir müddet
daha Dargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini...belirtiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman SEYHAN'ın
yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
ifadesinde özetle; o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma komutanı şüpheli Mehmet TİRE'yi
kastediyor)gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin savunma yaptığını duyduğunu,bunun
kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan olan bir bayana gözaltında oldukları sırada
karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısı Süleyman SEYHAN'ın tepki göstermiş
olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen konuşma,günlerin sayılı" şeklinde cevap
vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten duymuş olduğunu,o dönemki kaldıkları
ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu belirttiği,

Dönemin geçici köy korucularından olan hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
08/07/2011 tarihli ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına
bağlı korucu olarak çalıştığını, 29/10/1195 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin kaçırılarak şehit
edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını,kimlerin gözaltına alındığını
bilmediğini,...Mehmet Emin ASLAN'ın gözaltına alınıp alınmadığından emin olmadığını...o dönem
jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin öğretmenleri kaçıranların faillerini
bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde kazaen patlayan silah neticesinde
gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor aldığı süre içerisinde yerine vekaleten
Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit İMREN'in ise seyyar komando tabur
komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını,şehir içindeki gözaltı işlemlerine
karışmadığını....belirttiği,

Uzm. Çvş. TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde



özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına aldındıklarını bilmediğini belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Uzm. Çvş. Bilal
BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor
olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet TİRE'nin
yargısız infazlarında tetikçilik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler olarak ifade
edilen şahısların 4 kişi olduğunu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin talimatı veya izniyle bazı
şahıslarınörgüte milisl ik yaptıklarını  i leri  sürüp geceleri  evlerinden alınıp geceleyin araziye götürüp
infaz ettikleri,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen şeyler
olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve kaybetmelerin
başladığını, Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu, Hurşit İMREN'in sürekli olarak
Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit  İMREN,İlçe
Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut YILMAZ'ın
parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu,bu kişilerin bir kısım korucuları da kullanıyor
olduklarını,öğretmenlerin ve 1 müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin etrafında
oturanlardan 5-6 kişinin gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman çavuştan
duyduğunu,...öğretmenler ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün sonra kendisinin
şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile göza l t ı n a  a l ı n an l a r d an  b i r i n i  K ı l avuz  Köyü t a r a f l a r ı n a
götürdükle r in i ,bu  şahs ın  i smin i  b i lmediğ in i,gözlerinin bağlı olduğunu,ne için götürüldüğünün
söylenmediğini, ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma Komutanının
BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,...ilçeden çıkmadan sarsıntıdan
dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin gözüne
isabet etmesi sonrası görevin iptal  edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye geri
götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine gözaltındakilerden 4-
5 kişinin Mehmet TİRE'nin yaralanmasından önce Kuyubaşı mezrasına götürüldüklerini, infaz edilip
kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında infaz edilip kuyuya atıldığını
anla t t ığ ını , . . .Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu için bazen gelenlerin
olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için gelmediklerini,bu
kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için geldiklerini...belirttiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığının konuya ilişkin 21/11/1995 tarihli Jandarma
Binbaşı(vekaleten İlçe Jandarma Komutanı) Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen cevabi
yazıda özetle;kayıtların yapılan tetkikinde Mehmet Emin ASLAN'ın Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından göz altına alınmadığının,hakkında herhangi bir işlem yapılmadığının ve nerede
olduğunun bilinmediğinin tespit edildiğinin belirtildiği,

Tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın 09/10/1996 tarihli savcılık ifadesinde özetle;müşteki
Makbule ASLAN ile müştekinin belirttiği bir şekilde görüşme yapmadığını,olayla ilgisinin
olmadığını,olaydan haberdar olmadığını belirttiği,

Dönemin geçici köy korucularından olan hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli Naif ÇELİK'in 17/12/1996 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Makbule ASLAN'ı
tanımadığını ve çocuğunun kaybolduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Maktul Mehmet Emin ASLAN'a ait cesedin Tespiti:
22/02/2012 tarihinde Dargeçit ilçesi Bağözü Köyünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca Abdullah

İŞ adlı vatandaşın evinin kenarındaki kuyuda yapılan kazıda tespit edilen insan kemiklerinin İstanbul
Adli Tıp Kurumunun ilgili raporuna göre Mehmet Emin ASLAN'a ait olduğunun belirlendiği ve
23/05/2013 tarihli İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporuna göre adı geçenin ateşli silah
yaralanmasına bağlı iç organ değişimleri sonucu ölmüş olduğunun belirtildiği,

(5-)SEYHAN DOĞAN ve (6-)ABDURRAHMAN OLCAY:
Maktul Abdurrahman OLCAY'ın kayınvalidesi,maktul Seyhan DOĞAN'ın ise annesi olan

31/10/2000 tarihinde vefat ettiği anlaşılan müşteki Asya DOĞAN'ın gözaltına alma tarihinden 6 gün
sonra 08/11/1995 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca müraacat ederek alınan ifadesinde



özetle;müşteki Mehmet Ali OLCAY'ın oğlu kendisinin ise damadı olan maktul Abdurrahman
OLCAY'ın Dargeçit ilçesinde kaçırılan ve öldürülen öğretmenlerin olayından 1-2 gün sonra eve gelen
askeri kıyafetli şahıslarca götürülmüş olduğunu öğrendiğini,damadından o tarihten itibaren haber
alınamadığını,ayrıca 02/11/1995 günü saat 03:00 sıralarında asker kıyafetli 9-10 kişinin evine gelerek
çobanlık yapan çocuğunu sorup kendisinin oğlu Seyhan'ı göstermesi üzerine Seyhan'ı alıp
götürdüklerini, damadı ve oğlunun kaybolmasından sorumlu olan kişilerden davacı ve şikayetçi
olduğunu belirttiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığının 05/11/2010 tarihli cevabi yazı ekinde yer alan Asya
DOĞAN'a ait 02/01/1996 tarihli Asya DOĞAN'ın parmak izi ile tasdik edilmiş gözüken Mardin İl
Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında oğlu Seyhan DOĞAN'ın PKK terör örgütünün dağ
kadrosunda faaliyet gösterdiği iddiasına ilişkin bir soruşturma kapsamında alındığı anlaşılan ifade
tutanağı suretinde özetle;oğlunun halihazırda PKK terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet
yürüttüğünden dolayı aranıyor olduğunu,yaklaşık 2 aydır kayıp olduğunu,halktan duyduğu kadarıyla
örgüte katıldığının söylendiğini belirttiği,

Maktul Seyhan DOĞAN'ın babası olan 24/08/2010 tarihinde vefat ettiği anlaşılan müşteki
Ramazan DOĞAN'ın 28/06/2005 tarihinde vekili aracılığıyla Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına
sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde özetle;12 yaşındaki oğlu Seyhan DOĞAN'ın 30 Ekim 1995 günü
Dargeçit ilçesindeAbdurrahman COŞKUN,M.Emin ASLAN, Davut ALTINKAYNAK ve Süleyman
SEYHAN ile birlikte gözaltına alındığını,o tarihten bu yana oğlundan haber alamadığını,akıbetinin
araştırılmasını istediğini beyan ettiği,

Müşteki Ramazan DOĞAN'ın talimatla alınan 10/10/2009 tarihli kolluk ifadesinde özetle,eşi
Asya DOĞAN'ın yaklaşık 8 yıl önce vefat ettiğini,oğlu Seyhan DOĞAN'ın 02/11/1995 tarihinde
askerler tarafından evden götürülmüş olduğunu,diğer oğlu Hazni DOĞAN'ın Seyhan DOĞAN ile
birlikte değil de ertesi gece askerler tarafından alınarak götürüldüğünü belirttiği,

Seyhan DOĞAN'ın kardeşi olan müşteki Kadri DOĞAN'ın vekili olduğunu ifade eden ancak
dosyada vekaletnamesi bulunmadığı anlaşılan İstanbul Barosu avukatlarından Av.Eren KESKİN'in
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu 02/03/2011 havale tarihli dilekçesinde
özetle;Seyhan DOĞANgözaltına alındığında Seyhan DOĞAN'ın kardeşi olan Hazni DOĞAN'ın da
gözaltına alınmış olduğunu ve Hazni DOĞAN'ın gözaltında maruz kalınan muameleye şahit
olduğunu,bu nedenle Hazni DOĞAN'ın beyanının alınmasını istediğini belirttiği,

Maktul Seyhan DOĞAN'ın kardeşi olan müşteki Hazni DOĞAN'ın talimatla tanık sıfatıyla
alınan 05/04/2011 tarihli kolluk ifadesinde özetle;29/10/1995 günü ağabeyi Seyhan DOĞAN'ın resmi
kıyafetli askerler,özel harekat askerleri ve korucular tarafından gece saat 03:00-04:00 gibi Dargeçit
ilçesinde bulunan ikametlerinden alındığını,aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler
tarafından köyün çıkışında çobanlık yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına
götürüldüğünü,kendisi ile birlikte Fehmi isimli bir çobanın da alındığını,gözaltına alındığında 11
yaşında olduğunu,kendisini gözaltına alan kişilerin isimlerini ve rütbelerini bilmediğini,ancak zaman
zaman televizyonda görmüş olduğu Levent ERSÖZ ile Cemal TEMİZÖZ adlı rütbeli askerlerin
sorgularına katılan askerler olduğunu düşündüğünü,ağabeyi alındığında ismini Mahmut AYAZ olarak
hatırladığı resmi bir görevi olmayan ancak devlete çalıştığını duyduğu bir şahsın da
bulunduğunu,kendilerinin nezarethanelerde ayrı ayrı odalarda tutulduklarını,orada işkence
yöntemlerinin kullanıldığını insanların bağırma seslerinden anladığını,ağabeyi Seyhan DOĞAN'ı filistin
askısında,Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'u da hücrelerde gördüğünü,saat 04:00'a
kadar kendisine işkence yapıldığını,saat 04:00 sıralarında serbest bırakıldığını,ağabeyi ve maktul Davut
ALTINKAYNAK'ın orada kaldığını,ayrıca kendisi ile birlikte gözaltına alınan Abdurrahman
OLCAY,Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYOL,Mehmet Emin ASLAN ve Süleyman SEYHAN'ın
serbest bırakılmadığını,annesinin Seyhan DOĞAN'ın akıbeti içinsürekli dilekçe verdiğini,bunun üzerine
gözaltına alınıp 25 gün sonra serbest bırakıldığını belirttiği,

Müşteki Hazni DOĞAN'ın bir diğer ifadesi olan talimatla tanık sıfatıyla alınan 01/03/2012
tarihli savcılık ifadesinde özetle;olay tarihinde 14 yaşlarında olan ağabeyi Seyhan DOĞAN'ın çobanlık
yaptığını ve PKK ile hiçbir ilgisinin olmadığını,büyük ağabeyleri olan İbrahim DOĞAN'ın 1990 yılında
PKK terör örgütüne katıldığını,ağabeyi Seyhan DOĞAN'ın gözaltına alınmasından bir kaç ay önce



ağabeyi Seyhan DOĞAN ve maktul Nedim AKYOL(AKYÖN)'ün arazide hayvan gütmekte oldukları
esnada Bilal uzman çavuş,belediye başkanının koruması,jandarma ve korucuların Seyhan ve Nedim'e
ateş açmış olduklarını,Seyhan ve Nedim'in kayaların arkasına saklanarak kendilerini korumuş
olduklarını,ateşin kesilmesi sonrası bahsi geçen şahısların Seyhan ve Nedim'i yanına çağırmış
olduklarını,belediye başkanının korumasının rütbeli olan bir jandarma personeline "karakola ateş eden
bunun ağabeyidir" demiş olduğunu,bunun üzerine ağabeyi Seyhan'a İbrahim DOĞAN'ın nerede
olduğunu sormuş olduklarını,onun da bilmediği şeklinde cevap verdiğini,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ı
okullarına bitişik oturuyor olması nedeniyle tanıyor olduğunu,olaydan 1-2 gün önce bir korucu başının
oğlu ile 2 öğretmenin PKK'lılar tarafından kaçırılıp öldürülmüş olduğunu,29 Ekim 1995 gününü 30
Ekim 1995 gününe bağlayan gece saat 03:00-04:00 sıralarında ikametlerinin kapılarının çalınmış
olduğunu,kapıyı açtıklarında büyük bir projektörün kendilerine tutulmuş olduğunu,bu nedenle
gelenlerin yüzlerini görememiş olduklarını,ancak gelenlerin jandarma ve korucu olduklarına emin
olduğunu,ağabeyi Seyhan'ın üzerindeki atlet ve pijama ile kolundan tutulup dışarı çıkarıldığını,bu
duruma tepki gösteren ablası Ayten SEYHAN'ın kafasına bir askerin tüfeğin dipçiği ile
vurduğunu,götürenlerin arasından sadece Naif ÇELİK'i babasının görüp tanıdığını,yaklaşık 1 saat kadar
sonra ablası Miskan DOĞAN'ın evlerine gelerek nikahsız eşi Abdurrahman OLCAY'ı jandarma ve
korucuların götürdüğünü,ablası Miskan ve ağabeyi Abdurrahman DOĞAN'ın eşi olan yengesi Narime
DOĞAN'ın gelenlerin arasında koruculardan Mahmut AYAZ'ı tanıdıklarını söylemiş olduğunu,aynı gün
saat 06:30 sıralarında hayvanlarını otlatmaya götürdüğünü,hayvanları götürmekte olduğu sırada
jandarmanın akrep olarak tabir edilen araçla yolu kesip 25 kadar çobanı bir araya topladığını
gördüğünü,kendisine ismini sorduklarını,Hazni DOĞAN olduğunu söyleyince kendisini dövmeye
başladıklarını,kendisinin akrep adlı aracın içerisine sokulduğunu,ağabeyi Seyhan'ın da aracın içinde
olduğunu,özel harekatçı gibi giyinen sakallı bir şahsın aracın içinde kendisine tokat atması üzerine
ağabeyi Seyhan'ın müdahale etmek istediğini,bunun üzerine sakallı şahsın kendisini bırakıp ağabeyine
vurmaya başladığını,kendilerini eskiden işkencehane olarak bilinen Dargeçit Jandarma Komutanlığı
binasının altkatına götürdüklerini,burada 4 gün gözaltında kaldıklarını,kendisi gibi yaklaşık 20 kişinin
gözleri bağlı olarak bekletildiklerini,hücrelerden bağırma sesleri duyduklarını,koridorda beklerken bir
ara bir kadının bağırdığını duyduğunu,sonra da Süleyman SEYHAN'ın "burada erkekler var neden
kadınla uğraşıyorsunuz" diye bağırdığını duyduğunu,bunun üzerine Süleyman SEYHAN'ın dövülmeye
başlandığını seslerden anladığını,bir keresinde tuvalette bulunduğu sırada yan taraftaki tuvaletten
Süleyman SEYHAN'ın sesini duyduğunu,bu esnada jandarma komutanı olduğunu bildiği ve sesini
tanıdığı Mehmet TİRE'nin Süleyman SEYHAN'a "neden oğlunu okula göndermiyorsun" diye
bağırdığını,Mehmet TİRE'nin Süleyman'ın pala bıyıklarının olması nedeniyle Süleyman'a "Apocu bıyığı
mı bıraktın" dediğini,Mehmet TİRE'nin Süleyman'a vurduğunu tokat seslerinden anladığını,bir ara
kendisini işkence yapılan odaya götürdüklerini,çırılçıplak soyduklarını,ağabeyinin de orada
olduğunu,onu görmek için gözlerini açtığını,ağabeyinin Filistin askısında asılı olduğunu,eniştesi
Abdurrahman OLCAY ile Abdurrahman COŞKUN'un da bir köşede bekliyor olduklarını,içeride 2
görevli bulunduğunu,birisinin gözaltına alınırlarken kendilerini döven şahıs olduğunu,diğerinin ise sivil
kıyafetli 1.70 boylarında,beyaz tenli,renkli gözlü,kumral,yana taralı saçlı,35-40 yaşlarında birisi
olduğunu,bu şahsı daha sonra televizyonlarda gördüğü Levent ERSÖZ'e benzettiğini,emniyetteki
ifadesinde bu şahsı tarif etmeye çalışırken polis memurlarının Levent ERSÖZ ve Cemal TEMİZÖZ
isimlerini zikretmeleri üzerine kendisinin bu şahıslardan birinin olabileceğini,şahsın ismini bilmediğini
ancak firar edip hastanede sahte kimlikle yakalanan emekli  subay olduğunu ifade
ettiğini,gözaltındayken kendilerine öldürülen öğretmenlerle ilgili hiçbir şey sorulmadığını,bir süre sonra
ağabeyini askıdan indirip elbiselerini giymesini söylediklerini,ancak ağabeyinin elbiselerini
giyemeyecek kadar halsiz düşmüş olduğunu,daha sonra kendisini sakallı olan şahıs dışında başka
şahısların dövmeye başladığını,dövülürken bayıldığını,gözünü açtığında kendisini bir tabutun içinde
bulduğunu,ayılması sonrası üzerini giydirip serbest bıraktıklarını,gözaltına alındıktan 4 gün kadar sonra
gece yarısı saat 03:00-04:00 sıralarında serbest bırakıldığını,gözaltına alındıkları ilk gün Davut'u
bulamamış olanların kendileri ile birlikte Davut'un annesini de gözaltına alıptecavüz etmekle tehdit
edip,oğlunun yerini öğrenip Davut'u gözaltına aldıklarını serbest bırakıldıktan sonra
öğrendiğini,annesinin bu olaylar sonrası ağabeyinin akıbetini araştırması nedeniyle birkaç sefer



gözaltına alındığını,hatta bir seferinde 20-25 gün kadar annesinden haber alamadıklarını,Dargeçit
belediye başkanının gözaltında bulunan annesini Mardinden gözaltından çıkarıp getirdiğini,o tarihten
sonra ağabeyi ve diğer gözaltında bulunan şahıslardan haber alınamadığını belirttiği,

Müşteki Mehmet Ali OLCAY'ın oğlu olan maktul Adurrahman OLCAY ve müşteki Ramazan
DOĞAN'ın oğlu olan Seyhan DOĞAN'a ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Davut
ALTINKAYNAK'ın annesi olan müşteki Hayat ALTINKAYNAK'ın 06/03/2012 tarihli savcılık
ifadesinde özetle; kendilerini nezarethaneye götürdüklerini,orada kendileri gibi birçok kişi
olduğunu,ancak gözleri bağlı olduğu için bu şahısların kimler olduğunu bilemediğini serbest
bırakılmadan önce kendisini işkence odasına götürdüklerini, gözlerini açıp oğlu Davut'u gösterdiklerini,
o sırada Abdurrahman COŞKUN'un da sırtı dönük vaziyette bir köşede olduğunu,Abdurrahman
OLCAY,Nedim AKYÖN ve Seyhan DOĞAN'ı da gördüğünü belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman
SEYHAN'ın kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;...gözaltında tutulan diğer şahısları göremediğini,serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin
kaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili bir çok kişinin gözaltına alındığını,7 kişi hariç diğerlerinin serbest
bırakı ldığını  duyduğunu,bu kişilerin hiç birini tanımadığını,ancak gözaltında bulunurken işkence
yapanlardan birinin ' 'Olcay' ' diye bağırdığını çok duyduğunu,bu kişiye çok işkence yapıldığını,1 hafta
sona kendisinin serbest bırakıldığını,...o günlerde yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye
götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah ölür" dediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir
süre Dargeçit 'te kaldığını,ilçeyi hemen terk etmediğini,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi
askerde olduğu için yardım istemek amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde
Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet
TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası
çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet
TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için
geldiğini söylemesi üzerine " t e r ö r i s t l e r  s i z e  y a r d ım  e tm iyo r l a r  m ı  b i z d en  i s t i y o r s unuz? "
dediğini,kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğunu
zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra sizi arayacağım" dediğini,ancak aranmadığını,bu
nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir müddet daha Dargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi
bildiğini... belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Süleyman
SEYHAN'ın yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli Dargeçit Cumhuriyet
Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle;...o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma komutanı
şüpheli Mehmet TİRE'yi kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin savunma
yaptığını duyduğunu,bunun kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan olan bir bayana
gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayı Süleyman SEYHAN'ın
tepki göstermiş olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen konuşma,günlerin sayılı"
şeklinde cevap vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten duymuş olduğunu,o dönemki
kaldıkları ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu belirttiği,

Tanık Mehmet Tevfik Vural'ın 05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle;....1994-1999
yılları arasında Dargeçit ilçesi belediye başkanlığını yaptığını,Süleyman SEYHAN,Davut
ALTINKAYNAK,Abdurrahman OLCAY,Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Seyhan
DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN ve Bilal BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin
olarak doğrudan bilgi sahibi olmadığını,ancak o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin
ailelerinin kendisinden zaman zaman yardım istediklerini,kendisinin korumalarından olan Bahattin
ERGEL ve Osman DEMİR'in de kaybolan bu şahısları gözaltına alanlar arasında bulunduğunun
söyleniyor olduğunu,konuyu korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda orada olduklarını,gözaltına
al ınan şahıs lar ın  jandarma komutanl ığ ına  götürüldüğünü,sonras ını  b i lmedikler in i
söylediklerini,...uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet  TİRE'nin
görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı  geçeni  raporlu olduğu günlerde bir  kez
Dargeçit i lçesinde görmüş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisine raporunun devam ettiğini,Dargeçit'i
özlediği için geldiğini söylediğini belirttiği,



Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını, 29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının
örgüt tarafından kaçırıldığını öğrendiğini, kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda
kaldıkları günlerde öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını,gözaltına alınanların
tutulduğu yerde bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını, o tarihlerde birkaç arkadaşı
ile birlikte yüzbaşı Mehmet TİRE'ninyanına gidip onunla öğrencilerin durumunu konuşmak
istediklerini,Mehme t  T İRE 'nin kendilerine "on l a r  öğ r enc i  d eğ i l  t e r ö r i s t  on l a r l a  i l g i l i  b ana
gelmeyin,zaten yapabi leceğim bir  şey yok,J i tem geldi  onlar  sorguluyorlar" dediğini,...bu konuyu
Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde Kaymakamın kendilerine Altıyol askeri kontrol noktasını
kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum" demiş olduğunu, Mehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden
ayrıldığı  söylendiği günlerde Mehmet TİRE'yi Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir  kısım arkadaşlarının
görmüş olduğunu belir t t iği ,

Maktul Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli
talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle; Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin
kendisine "benim yazımı tanırlar" diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını,bu dilekçeyi hangi
makama hitaben yazdıklarını hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel
komutanlığına yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşit İMREN,Mehmet
TİRE ve Mahmut Başçavuş isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para
ile sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını,....1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2
öğretmen ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile
birlikte eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin
bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası  bir  kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında
kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emirleriyle
gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara
atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini
hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz yaptıklarını kendisine
anlattığını,....eşine sorduğunda eşinin kendisine bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde
birisini öldürdüğünü,Mehmet TİRE'nin bu infaz için ata binerek köye gittiğini,infaz sırasında bir
merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu Mehmet TİRE'nin yaralandığını,bölük komutanı
Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,bundan kendisinin rahatsız olduğunu,hatta öldürme
eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine
anlattığını,bu konudaki 04/04/1997 tarhili ifadesinin doğru olduğunu,...Yüzbaşı Mehmet TİRE'ninbu
olaydaki yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,ancak ilçeden çıktığına dair bir şey
duymadığını,şayet ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin
kaybolduğu güne denk getirerek rapor almış olduğunu,ancak Yüzbaşı Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya
çıkmasın onun emriyle hareket eden gayri meşru işlerini yapan grubun hepsinin orada olduğunu...bu
süre içerisinde Mahmut Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını ve hücum yeleğini yatağının baş
ucuna bırakıp firar ettiğini söylediklerini,1 gün sonra telefonla Muhammet DEMİREL binbaşı ile
görüştüğünü Muhammet DEMİREL'in kendisini dinlediğini,anladığı kadarıyla diğer görevlilerin
Muhammet DEMİREL'e eşinin kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini söylemeleri nedeniyle
Muhammet DEMİREL'in teleonda konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor nereden bilgisi olacak,onun
haberi olamaz" dediğini,1 hafta sonra Mehmet TİRE'nin göreve başladığını..ifade tarihinden yaklaşık 1
hafta kadar önce 0536 415 .... numaralı telefonu kullanan bir şahsın kendisini aradığını,kendisine "abla
ben senin numaranı 118'den aldım.Seninle ilgili bilgileri internette gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte
Dargeçitte askerdim.Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu
2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi
yakıldı.Katliam yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette
müdürdür" dediğini,korktuğu için açıktan ifade veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen
öldürme olaylarının tamamının emrini Binbaşı Mehmet TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler
sırasında Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve korucu İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte



hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok rütbeli ve rütbesiz askerden duyduğunu,Mehmet
TİRE'nin raporlu olduğu dönemde i lçeyi  terk etmediğini  düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması
eyleminde kılıf olması için rapor almış olduğunu,Binbaşı Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız
infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey duymadığını,... belirttiği,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay  ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;1995 ve 1996 yılları arasında Süleyman
SEYHAN,Davut ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY
ve Nedim AKYÖN isimli şahısların kaybolması olayına ilişkin bilgi vermek istediğini,Mardin komando
tabur komutanı binbaşı Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor
olduğunu,senenin önemli bir kısmını Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu...öğretmenler ve
müteahhitin kaçırılıp ölüdürülmeleri sonrası örgütle bağlantılı olabileceği ve bilgi sahibi olabileceği
düşünülen kişilerin gözaltına alındıklarını, 2 öğretmen ve 1 müteahhitinkaçırılıp öldürülmesi olayıyla
ilgili olarak bilgi sahibi olduğu düşünülen çobanların gözaltına alınmış olduklarını,çobanların aynı anda
değil birer ikişer gün arayla gözaltına alınmış olduklarını,koruculardan Mahmut AYAZ,Bahattin
ERGEL,Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı geçenleri gözaltına alanlar arasında olduğunu
duyduğunu,başlarında ise karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal uzman
çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini veren Hurşit  İMREN'in talimatıyla Korucu
Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya
gömüldüklerini anlatmış olduğunu,....infaz esnasında Hurşit İMREN'in de yanlarında olduğunu,hatta
Hurşit İMREN'in çobanlara ateş ettiğini,Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup olmadığını
hatırlamadığını belirttiği,

G i z l i  t a n ı k  Y A V U Z ' u n  b i r  d i ğ e r  s a v c ı l ı k  i f a d e s i n d e  ö z e t l e ; D a v u t
ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Nedim
AKYÖN'ün PKK'lı oldukları iddiasıyla Hurşit  İMREN tarafından gözaltına alındıklarını,işkence ile
sorgulandıklarını,çocukların ailelerinin 10 gün kadar sonra karakoldan serbest bırakılan isimlerini
hatırlamadığı 2 şahsa ulaştıklarını,bu şahısların çobanların karakolda gözaltında olmadıklarını söylemiş
olduklarını,dediklerinin doğru olduğunu,zira bu çocukların taburun içinde silahlarla ayaklarına sıkılarak
sorgulandıktan sonra yaralı halde Korucu Köyü istikametine doğru bir mağaraya götürülüp öldürülüp
gömüldüklerini,olayın ilçe içerisinde duyulması üzerine Hur ş i t  İMREN ve  ek ib i tarafından
gömülenlerin tekrardan cesetlerinin çıkartılarak başka bir yere gömüldüğünü belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu,Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşlarının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu,o gün kendilerinin lisenin bahçesinde saat 16:30'a
kadar öğrencileriyle top oynadıklarını,bu öğrencilerin arasında Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman
COŞKUN'un da olduğunu,...hatırladığı kadarıyla bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki gün
kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını,31 Ekim
ya da 1 Kasım günü3 öğretmen arkadaşı ile Yüzbaşı Mehmet  TİRE'nin yanına giderek gözaltına
alınanlardan Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un öğretmenlerin kaçırıldığı 28 Ekim
günü  hava  ka r a r ana  kada r  k end i l e r i y l e  t op  oynad ığ ı n ı ,bu olaya karışmış olamayacaklarını
anlatıklarını,ancak Mehmet TİRE'nin "ne öğrencisi,onlar terörist" diyerek kendilerini konuşturmayarak
"siz teröristlerin yanında mısınız?" diyerek kendilerine kızdığını,taburda kaldıkları günlerde ....bir
seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip .....Abdur rahman  OLCAY ve
Abdurrahman COŞKUN'u da elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü,birinin gözlerinin bağlı olduğunu
hatırladığını,içeride başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak yüzlerini göremediğini,kaç
kişi olduklarını hatırlamadığını,...lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle zaman zaman
konuştuklarını,gözaltına alınan öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine "onların icabına



bakt ı la r" dediğini,o günlerde Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda olduğunu,ilçede
kaymakam ve hakim savcılardan daha fazla sözünün geçtiğini,....,öğrencilerin gözaltına alınmalarından
kısa bir süre sonra Mehmet TİRE'nin ortadan kaybolduğunu,birkaç gün kendisini göremediklerini,Dilek
ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir gün Mehmet TİRE'yi Abdullah
ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal yaparken gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu
sorduğunda Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye söylememesini istediğini,o günlerde
lojmanın önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda askerlerin kendilerine "yüzbaşı  içeride
burada oyalanmayın" dediklerini,...yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-20/11/1995 tarihleri arasında
gördüğüne emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten ilçeden ayrıldığını anladıklarını,ne
zaman geri döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının kullandığı jipi gördüğünü ancak
içerisinde kendisini görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı Hurşit İMREN ile ilgili bilgisinin
olmadığını,kendisini bir sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

Tanık Süleyman ASAN'ın 10/06/2014 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
ifadesinde özetle:2009-2014 yılları arasında Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini
yürüttüğünü,1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı
kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisi olduğunu,...daha sonra kendisini gözlerini bağlayıp
bodrum katı olarak tabir edilen yere götürüp bıraktıklarını,orada kendisi dışında bir çok insan olduğunu
..serbest bırakılınca kısa bir süre sonra o dönemin Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yanına çıkarak
kendisi gibi bu olaylarla ilgisi olmayan bir şahsı neden gözaltına aldıklarını sorduğunu,onun da
kendisine "bu kadar  kan dökülmüş başka ne yapabi l i rdik" gibisinden şeyler söyleyip bağırdığını
belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca
alınan 08/07/2011 tarihli ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı korucu olarak çalıştığını,...29/10/1995 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
kaçırılarak şehit edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını...Nedim
AKYÖN,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların
gözaltına alındıklarını bildiğini,o dönem duyduğu kadarıyla bu çocuklardan Nedim AKYÖN ile Seyhan
DOĞAN'ın öğretmenlerin kaçırıldığı gece teröristlere öğretmenlerin evini göstermiş olduklarını,...o
dönem jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin öğretmenleri kaçıranların
faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde kazaen patlayan silah
neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor aldığı süre içerisinde
yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit İMREN'in ise seyyar
komando tabur komutanı olduğunu... belirttiği,

Uzm. Çvş. TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına alındıklarını bilmediğini belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
görev yapıyor olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet
TİRE'nin yargısız infazlarında tet ikçil ik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler
olarak ifade edilen şahısların 4 kişi olduğunu,...İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin talimatı veya
izniyle bazı şahıslarıörgüte milislik yaptıklarını i leri  sürüp geceleri  evlerinden alıp geceleyin araziye
götürüp infaz ettikleri,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen
şeyler olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve
kaybetmelerin başladığını,...Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu,.. Hurşit İMREN'in
sürekli olarak Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit
İMREN,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut
YILMAZ'ın parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu,bu kişilerin bir kısım korucuları da
kullanıyor olduklarını,öğretmenlerin ve 1 müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin



etrafında oturanlardan 5-6 kişinini gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman
çavuştan duyduğunu,...öğretmenler ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün sonra
kendisinin şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile gözalt ına alınanlardan birini  Kılavuz Köyü taraflarına
götürdükle r in i ,bu  şahs ın  i smin i  b i lmediğ in i ,gözlerinin bağlı olduğunu,ne için götürüldüğünün
söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma Komutanının
BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,...ilçeden çıkmadan önce
sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin
gözüne isabet etmesi sonrası görevin iptal edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye
geri götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine göz
altındakilerden 4 - 5  k i ş i n i n  Mehme t  T İRE ' n i n  y a r a l a nmas ı ndan  önce  Kuyuba ş ı  mez r a s ı n a
götürüldüklerini,infaz edilip kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında
infaz edilip kuyuya atıldığını anlattığını,...Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu
için bazen gelenlerin olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için
gelmediklerini,bu kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için geldiklerini
belirttiği,

Seyhan DOĞAN'ın alınan nüfus kaydına göre resmi kayıtlarda olay tarihinden evvel
21/11/1992 tarihinde ölmüş gözükmesi nedeniyle babası müşteki Ramazan DOĞAN'ın talimatla alınan
bu konuya ilişkin 01/04/2010 tarihli kolluk ifadesinde özetle;sahte belge düzenlenerek oğlunun ölü
olarak gösterildiğini,oğlunun 02/11/1995 yılında jandarma tarafından götürüldüğünü,eşi Asya
DOĞAN'ın vefat etmiş olduğunu,nüfus kaydına esas mernis ölüm tutanağında yer alan eşi Asya
DOĞAN'a ait görünen parmak izinin eşine ait olmadığını düşündüğünü belirttiği,

Söz konusu nüfus kaydına dayanak mernis ölüm tutanağının 23/11/1992 tarihinde düzenlenmiş
gözüktüğü,düzenleyenin Ulaş köyü muhtarı Şükrü ASLAN olduğu ve Seyhan DOĞAN'ın 21/11/1992
tarihinde eceliyle öldüğüne dair kayıt içerdiğinin anlaşıldığı,

Konuya ilişkin tanık Şükrü ASLAN'ın 14/01/2010 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan
ifadesinde özetle;Ramazan DOĞAN'ın kendisinin Ulaş Köyü muhtarı olduğu dönemde Ulaş köyünde
ikamet eden bir şahıs olduğunu,Ramazan'ın Seyhan DOĞAN adlı bir oğlunun olduğunu,bu çocuğun
çobanlık yaptığını bildiğini,geçmiş bir tarihte Seyhan DOĞAN'ın ve köydeki birkaç çocuğun jandarma
tarafından alınarak götürüldükleri ve kendilerinden haber alınamadığının söylendiğini,kendisinin
Seyhan DOĞAN'ın öldüğüne dair herhangi bir tutanak düzenleyerek nüfus idaresine
göndermediğini,böyle bir olayı hatırlamadığını,ilgili ölüm tutanağındaki imzanın kendisinin imzasına
benzediğini,ancak görevi esnasında resmi kurumlardan bir evrak getirildiğinde içeriğine bakmadan
imzaladığını,21/11/1992 tarihinde Ramazan ve Asya DOĞAN çiftinin bir başka çocuklarının ölmesi
nedeniyle tutanağın Seyhan DOĞAN'ın adına düzenlenmiş olabileceğini belirttiği,

Tanık Mehmet Cevad CEYLAN'ın06/07/2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan
ifadesinde özetle;Seyhan DOĞAN'ın kendisinin köylüsü olduğunu,1995 yılının Kasım ayında İzmir'de
çalışmakta olduğunu,12. aya doğru Dargeçit ilçesine geri döndüğünü,döndüğünde Seyhan DOĞAN'ın
ailesinin kendisine Seyhan DOĞAN'ın askeri üniforma giymiş kimselerce gözaltına
alındığını,kendisinden bir daha haber alınamadığını,o tarihte Seyhan'ın kardeşi Hazni DOĞAN'ın da
gözaltına alındığını söylediklerini,Seyhan DOĞAN'ın işkence gördüğüne dair bir bilgisinin
olmadığını,Seyhan DOĞAN'ın nüfus kayıt örneğinde ölüm tarihinin 1992 olarak görünmesinin
sebebinin ne olduğunu bilmediğini,ancak bunun sebebinin bir çocuk doğduğunda ve eski çocuk vefat
ettiğinde yeni çocuğun eski çocuğa ait kimlik bilgilerini kullanmasından kaynaklanabileceğini,Davut
ALTINKAYNAK'ın annesinin kendisinin köylüsü olması nedeniyle Davut ALTINKAYNAK'ı
tanıdığını,çevreden duyduğuna göre bu şahsın Seyhan DOĞAN ile aynı tarihte gözaltına alınmış
olduğunu,Davut ALTINKAYNAK'ın annesi Hayat ALTINKAYNAK'ın gözaltına alınıp alınmadığını
bilmediğini belirttiği,

Bu kapsamda daha evvel Seyhan DOĞAN'ın ortadan kaybolması olayına ilişkin olarak
yürütülen 2006/42 sayılı soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca 10/03/2006 tarih ve
2006/42 sor.2006/25 karar no'lu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile ''nüfus kayıtlarında Seyhan
DOĞAN'ın 21/11/1992 tarihli ölüm tutanağı içeriğine göre gözaltına alındığı iddia edilen tarihten önce
21/11/1992 tarihinde hastalık sebebiyle öldüğü anlaşıldığından'' denilerek kovuşturmaya yer olmadığına



dair karar verildiği,
Milli İstihbarat Müsteşarlığından gelen 24/05/2011 tarihli cevabi yazıda özetle;Abdurrahman

COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY'ın Dargeçit ilçesi Bağözü Köyü mevkiinde 30/10/1995 tarihinde
ölü olarak bulunan 2'si öğretmen 3 şahsa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15
kişi arasında yer aldıkları,söz konusu olaydabirlikte PKK mensuplarına yardım ve yataklık yapmakla
suçlandıkları,06/11/1995 tarihinde sorgulanmalarının ardından Dargeçit bölgesinde icra edilen
operasyon neticesinde 3 örgüt mensubunun öldürüldüğü,2500 adet BKC mermisinin ele
geçirildiği,Abdurrahman COŞKUN'un 13/11/1995 tarihinde alınan ifadesinde Safa Mahallesinde ikamet
ettiğini,lise öğrencisi olduğunu,babası Ali DOĞAN'ın 1990 yılında PKK mensupları tarafından
öldürüldüğünü,örgüt ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını,örgütle ilgili kimseyi tanımadığını,üzerine
iftira atıldığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,Abdurrahman OLCAY'ın 13/11/1995 tarihinde
alınan ifadesinde Safa mahallesinde ikamet ettiğini,Dargeçit lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu,ailesinin
1994 yılında Van'a yerleştiğini,aynı yıl içerisinde evlendiğini,terör örgütü ile hiçbir bağlantısının
bulunmadığını,üzerine iftira atıldığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği ve adı geçenlerin
14/11/1995 tarihinde sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldıkları şeklinde bilgiler olduğunun
belirtildiği,

Maktul Seyhan DOĞAN'a ait cesedin Tespiti:
22/02/2012 tarihinde Dargeçit ilçesi Bağözü köyünde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca

Murat AKGÜN adlı vatandaşın evinin batısında yapılan kazıda tespit edilen 2 erkek şahsa ait
kemiklerden 1 nolu kafatasının kayıp şahıslardan Seyhan DOĞAN'a ait olduğunun İstanbul Adli Tıp
Kurumu'nun 23/05/2013 tarihli raporu ile belirlendiği ve adı geçenin ateşli  silah yaralanmasına bağlı
kafaiçi ve iç organ değişimleri sonucu öldüğünün tespit edildiği,

7-SÜLEYMAN SEYHAN:
Maktul Süleyman SEYHAN'ın eşi olan müşteki Mumıni SEYHAN'ın gözaltı tarihinden

yaklaşık 1 hafta sonra 06/11/1995 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak
06/11/1995 tarihli şikayet dilekçesi ve savcılık ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın eşi
olduğunu,eşinin yaklaşık 10 gün önce sabah saat 07:00 civarında ikametlerine gelen kimselerce
götürüldüğünü,ikametlerine gelen kimselerin Değerli Köyünden Naif isimli korucu ve onun yanında yer
alan bir asker olduğunu,bahsi geçen kişilerin eşi Süleyman'ı dışarıya çağırdıklarını,şahısların araç ile
geldiklerini,aracın içerisinde ayrıca Hırabaka mezrasından olduğunu bildiği Mahmut is imli  korucu
ileTemelli Köyünden olduğunu bildiği Ramazan isimli korucunun da olduğunu,şahısların kocasını alıp
götürdüklerini,nereye ne için götürdüklerini söylemediklerini,eşinin öldüğü konusunda söylentiler
dolaştığını,varsa ilgililerden davacı ve şikayetçi olduğunu belirttiği,

Mardin Barosu avukatlarından Av. Erdal KUZU ve Av. Hüseyin CANGİR'in Kadri
DOĞAN,Abdülaziz ALTINKAYNAK ve Mehmet SEYHAN vekilleri olarak(Av.Erdal KUZU'nun
dosyada vekaletnamesi bulunmakta,Av.Hüseyin CANGİR'in ise bulunmamakta) 29/06/2009 tarihinde
sundukları  şikayet dilekçesinde özetle;müvekkilleri  Aziz ALTINKAYNAK'ın Davut
ALTINKAYNAK'ın babası olduğunu,müvekkilleri Kadri DOĞAN'ın Seyhan DOĞAN'ın ağabeyi
olduğunu,müvekkilleri Mehmet SEYHAN'ın Süleyman SEYHAN'ın oğlu olduğunu,Mehmet
SEYHAN'ın Süleyman SEYHAN'ın ölümü ile ilgili soruşturma yönüyle AİHM'ne yaptığı müracaatının
"olayda köy korucuları ile ilgili şüpheler bildirildikten sonra yütütülen soruşturmanın tatmin edici
olmaması,savcının köy korucuları ile Mumıni SEYHAN arasında yüzleştirme yapmaması ve
korucuların ifadelerine dayanması,diğer muhtemel tanıkların da dinlenmemesi" nedeniyle kabul
edildiğini belirterek,kayıp şahıslara ilişkin olarak etkin soruşturma yapılmasını,jandarma görevlileri ve
korucular hakkında dava açılmasını,cesetlerin tespit edilerek DNA incelemesi yapılmasını talep
ettiklerini belirttikleri,

Müşteki Mumıni SEYHAN'a yaptırılan fotoğraflı teşhis işlemini konu alan 18/08/2014 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;eşi Süleyman SEYHAN'ı eve gelip götürenler arasında hatırladığı kadarıyla
Hırabaka mezrasından olan Mahmut adlı korucu ve Haydar adlı rütbeli askerin bulunduğunu,ayrıca eve
girmemekle birlikte dışarıda da Na i f  isimli korucu ile Ramo olarak bilinen iki korucu daha
bulunduğunu,hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli korucu Naif ÇELİK'e
ait fotoğraf gösterildiğinde Naif adlı korucunun gösterilen şahıs olduğunu,Ramazan adlı dönemin tüm



korucularına ait fotoğraflar gösterildiğinde ''Ramo'' olarak tabir ettiği şahsı çok iyi göremediğinden
teşhis yapamadığını,aradan uzun süre geçmesi nedeniyle teşhis yapabileceğini de düşünmediğini
belirttiği(şüpheli korucu Mahmut AYAZ'ın son tarihli savcılık ifadesinde Süleyman SEYHAN'ın gözaltı
işleminde yer alan Mahmut isimli korucunun kendisi olduğunu ve Hırabaka mezrasından olduğunu
belirtmesinedeniyle adı geçen yönüyle ayrıca teşhis işlemi yapılmasına gerek duyulmadığı),

Maktul Süleyman SEYHAN'ın kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık
ifadesinde özetle;olay tarihinde eşinin askerde olduğunu,çocukları ile birlikte Dargeçitteki ikametlerinde
kalıyor olduklarını,olay gününün 30 Ekim 1995 pazartesi olduğundan emin olduğunu,çünkü 1 gün önce
Cumhuriyet bayramı olduğunu,30 Ekim 1995 günü sabah saat 08:00-08:30 sıralarında jandarma ve
korucuların evlerine geldiklerini,ifade vermesi gerektiğini söyleyerek çocukları ile beraber kendisini
tabura götürdüklerini,evden çıkmadan evvel telefonla annesini arayıp "kız kardeşim Şükran'ı
gönder,çocuklara baksın,ben tabura gideceğim" dediğini,asker ve korucuların anne ve babasını
götürdüğünü,kızını ise annesinin evinin önüne bıraktıklarını,oğlunun ise yanında kaldığını,gözaltına
alınmalarından önce öğretmenlerin kaçırıldığını duymamış olduğunu,bunu gözaltındayken
konuşmalardan anladığını,tabura gittiklerindeyüzbaşı Mehmet  TİRE'ninoğlunu kucağından alıp
duvaradoğru fırlattığını,çocuğunu yerden halihazırda vefat etmiş olanOsman isimli korucunun
kaldırdığını,yüzbaşı Mehmet TİRE'nin hiçbir şey söylemeden kendisine tekme ve yumruklarla vurmaya
başladığını,kendisinin Mehmet TİRE'ye "neden vuruyorsun,benim kocam askerde Mehmetçik,size
yakışıyor mu?" dediğini,Mehmet TİRE'nin kendisine "seni de Mehmetçiği de sinkaf edeceğim,neden
seni buraya aldığımı benden daha iyi biliyorsun" dediğini,bu olayların jandarma taburu denilen binanın
2. katında yaşandığını,yüzbaşının yanında ismini sonradan öğrendiği Mahmut ve Haydar isimli uzman
çavuşların da bulunduğunu,bu uzman çavuşların kendisini yüzbaşının yanına götüren şahıslar
olduğunu,yüzbaşı kendisine vurduğunda Mahmut'un kendisini tutup yüzbaşının önüne tekrar
ittirdiğini,kendisini zemin kata indirip orada bir odaya götürüp gözünü bağladıklarını,ancak göz bağının
kenarından zemini görebildiğini,yerde sehpa büyüklüğünde bir kapağın olduğunu,bu kapağı kaldırıp 2
basamak indiği sırada arkasından tekme ile vurarak kendisini aşağıya attıklarını,hatta düşerken dilinin
sıkışıp dişinin arasında kaldığını,yaralandığını,dişinin kırıldığını,halen bu izlerin mevcut olduğunu(ifade
sırasında müştekinin göstermesi üzerine dilinde çizgi şeklinde bir iz olduğu ve üst dişlerinden birinin
kırık olduğunun görüldüğü),kendisini attıkları bodrum katında koridorlarda kendisi gibi çok sayıda
şahsın gözaltında olduğunu,gözaltında bulundukları sırada 2 askerin kendisini kollarından tutup bir
odaya götürdüğünü,kanayan ağzını temizlemesi için mendil verdiklerini,götürdükleri odada babasının
da bulunduğunu sesinden anladığını,aynı odada bulunan başka bir bayana ''senin tırnaklarını
sökeceğim,elektrik vereceğim'' diye tehditte bulunuluyor olduğunu,bayanın ağlıyor olduğunu,bunun
üzerine babasının bu bayana ''korkma bir şey olmaz'' diyerek onu sakinleştirmeye çalışıyor olduğunu,
gözaltında bulunduğu günlerin birinde bir bayanın konuşmasından,ağlamasından elbiselerinin çıkarılmış
olduğunu anladığını,görevlilerin babasına hitaben "sen namuslu bir adamsın,gel buna bak"
dediklerini,babasının da "o çıplak da olsa giyinik de olsa benim kız kardeşimdir" dediğini,sandığı üzere
babasının "kadınlarla uğraşmayın" dediği için özellikle bir bayanın elbiseleri çıkartılarak babasının
yanına götürüldüğünü,babasının oradaki askerlere de "biz burada kaç tane erkek varız,neden kadınlara
işkence yapıyorsunuz,ne soracaksanız bize sorun,kadınlarla neden uğraşıyorsunuz,sizin ananız bacınız
yok mu?" diyor olduğunu,erlerin başlarındaki komutana bunu iletmeleri üzerine komutanın babasını
kastederek "onun 1 hafta ömrü kaldı" dediğini,gözleri kapalı olduğu için bu komutanın kim olduğunu ve
rütbesinin ne olduğunu görmediğini,bir gün yüzbaşının yanına geldiğini "beni tanıyor musun,neden
buraya getirildiğini biliyor musun?" diye soru sorduğunu,kendisinin onu tanımadığını ve neden
getirildiğini bilmediğini söylediğini,bu sırada birisinin yüzbaşıyla kısık sesle konuştuğunu duyup merak
edip gözündeki bağı kaldırdığını,bu şahsın korucu Naif ÇELİK olduğunu gördüğünü,yüzbaşının
kendisinin gözünü açtığını fark ederek kendisinin yönünü diğer tarafa çevirip gözünü sıkıca
bağladığını,bulunduğu odanın iki yan tarafında üstünde direk bulunan bir işkence yerinin olduğunu,üst
taraftaki direğe bir ip bağlı olduğunu,yüzbaşının elbiselerini çıkarmasını istediğini,bunun üzerine
elbiselerini çıkarıp çırılçıplak kaldığını,kendisini direğin altındaki sehpaya çıkartıp üst kısımdaki iple
ellerini arkadan bağlayıp sehpayı altından aldıklarını,elleri arkadan bağlı ve çırılçıplak vaziyette askıda
kaldığını,bu sırada babasının odanın dışında koridorda bulunduğunu,karşılıklı birbirlerinin seslerini



duyuyor olduklarını,bu nedenle babasının kendisine yapılanları anlıyor olduğunu,kendisine yapılanları
babasına gösterip babasını konuşmaya zorlayıp zorlamadıklarını bilmediğini,kendisini bu şekilde
bağlayıp askıda bırakmalarından hemen sonra kendisini kaybedip bayıldığını,kendine geldiğinde
askıdan indirilmiş halde yerde çıplak vaziyette yatıyor olduğunu,ellerinin çözülmüş olduğunu,yerlerin
ve saçının ıslak olduğunu,sandığı üzere kafasından su dökmüş olduklarını,yanında kimsenin
olmadığını,gözlerini açıp elbiselerini giydiğini,sonraki günlerden birinde bir askerin yanına gelip hiç
konuşmadan ağzını kapatıp elbiselerini çıkarıp kendisini yere yatırıp tecavüz ettiğini,bu şahsın iri yarı
güçlü biri olduğunu,yalnızca botlarını ve kamuflajını gördüğünü,direndiğini ancak engel olamadığını,bu
olayı daha önce hiçbir yerde anlatmadığını,AİHM'de açtıkları davalarda da bahsetmediğini,eşine ve
akrabalarına da anlatmadığını,tecavüze uğradığı sırada babasının duymaması için sesini
çıkarmadığını,gözlerinin kapalı olması nedeniyle kendisine tecavüz eden kişinin rütbeli olup olmadığını
anlamadığını,gözaltında bulundukları sırada babasına kaçırılıp öldürülen öğretmenlerle ilgili sorular
sorulduğunu babasının "öğretmen bizim düşmanımız değildir,onlar da bizim çocuğumuzdur"
demesinden anladığını,o tarihlerde babasının maddi durumunun iyi olduğunu,bu sebeple onu
çekemeyenlerin babasının PKK terör örgütüne yardım ettiği hususunda sık sık ihbarda
bulunduklarını,bu nedenle babasının daha önce debir çok defa gözaltına alınıp işkence gördükten sonra
serbest bırakıldığını,hatta bu konuya ilişkin olarak koruculardan Naif ÇELİK ile soyadını bilmediği
Mahmut isimli korucunun babasına iftira ettiklerini duyduklarını,gözaltında tutulan diğer şahısları
göremediğini,serbest bırakıldıktan sonra öğretmenlerin kaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili bir çok
kişinin gözaltına alındığını,7  k i ş i  har iç  d iğer le r in in  se rbes t  b ı rak ı ld ığ ın ı ,bu kişilerin hiç birini
tanımadığını,ancak gözaltında bulunurken işkence yapanlardan birinin ' 'Olcay' '  diye bağırdığını çok
duyduğunu,bu kişiye çok işkence yapıldığını,1 hafta sonra kendisinin serbest bırakıldığını,gözaltında
bulundukları süre içerisinde kendisine hiçbir şey sorulmadığını,ifadesinin alınmadığını,herhangi bir
belge imzalamadığını,serbest bırakılacağı günün akşamı M a h m u t  a s t s u b a y ı n yanına
götürüldüğünü,Mahmut astsubayın ''sana kötü bir şey yaptılar mı işkence gördün mü şikayetçi misin?''
diye sorduğunu,kendisinin de serbest bırakılmasını sağlamak için "bana bir şey yapmadılar,niye
şikayetçi olayım'' dediğini,Mahmut astsubayın da "aferin böyle akıllı ol,sorarlarsa böyle diyeceksin"
dediğini,bu sırada yüzbaşı Mehmet  TİRE'nin geldiğini,kendisini bir odaya götürdüklerini,gözünü
açtıklarını,bu odada 12-13 yaşlarında bir çocuğun çırılçıplak vaziyette kafası aşağı tarafa bakar şekilde
ayaklarından asılı olduğunu,bu çocuğun kendisine "anne bana su ver" dediğini,bu çocuğu daha önce hiç
görmemiş  o lduğunu,çocuğu görmesinden sonra  Mehmet  TİRE'n in  gözünü tekrar
kapattırdığını,kendisine "bunu görüyorsun,dışarı çıktığında bir şey anlatırsan seni tekrar
alırım,çırılçıplak soyup panzere bağlayıp Dargeçit sokaklarında gezdiririm" dediğini,sonra da kendisini
taburun önünde bıraktıklarını ancak gece olduğu ve evi uzak olduğu için taburun önünden
ayrılmadığını,nöbetçi kulubesinin yanında beklediğini,2 saat kadar sonra panzer ile kendisini eve
götürdüklerini,gözaltında ne kadar kaldığını karanlık bir odada beklediği için anlamadığını,ancak
çıkınca annesinin kendisine 6 gün gözaltında kaldığını söylediğini,babasının ise orada kaldığını,bir daha
kendisinden haber alamadıklarını,o günlerde yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanarak hastaneye
götürüldüğünü duyduğunu,hatta "inşallah ölür" dediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir
süre Dargeçit 'te kaldığını,ilçeyi hemen terk etmediğini,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi
askerde olduğu için yardım istemek amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde
Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet  TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet
TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası
çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet
TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için
geldiğini söylemesi üzerine Mehmet TİRE'nin " t e rö r i s t l e r  s i ze  ya rd ım e tmiyor l a r  mı  b i zden
is t iyorsunuz?" dediğini,kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini söylediğini,bunun üzerine
Kaymakam olduğu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra sizi arayacağım"
dediğini,ancak aranmadığını,bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir müddet daha
Dargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini,babasının cesedinin yerini söylemek için kendilerinden
para isteyen kimsenin olmadığını,kimseye de bu konu için para vermediklerini,yaklaşık 4 ay sonra
Korucu köyünde bir kuyuda babasının cenazesinin bulunduğunu,olayın olduğu dönemde ilçede tek söz



sahibinin İlçe Jandarma Komutanı olan Mehmet TİRE olduğunu,kaymakamdan da savcıdan da çok
onun sözünün geçtiğini,başına ne geldiyse onun emir ve talimatıyla geldiğini, Hurşit İMREN ismini hiç
duymadığını,Mehmet TİRE'den davacı ve şikayetçi olduğunu belirtiği,

Tanık Kazım ASLAN'ın 23/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle; öğretmenlerin kaçılırıp
öldüklerini duymasından 1-2 saat kadar sonra çoğu öldürülen müteahhidin köyü olan Temelli köyünden
olan 7-8 korucunun silahlı olarak iş yerine girdiklerini,içlerinden birinin hiçbir şey söylemeden tüfeğin
dipçiğiyle yüzüne vurduğunu,bir diğerinin ise kendilerinin köyünden örgüte katılanların olduğunu
kastederek "hep bu Alik aşiretinden çıkarlar" dediğini,kendisini işyerinden çıkartıp yakındaki pasaja
soktuklarını,5-10 dakika sonra panzerlerle askerlerin geldiğini,kendisini panzere alarak tabura
götürdükler ini ,gözler ini  bağladıklar ını ,gözal t ına a l ınanlar ın  sesler inden S ü l e y m a n
SEYHAN,....olduğunu anladığını,4-5 gün gözaltında bulunduğunu,serbest bırakılmadan 1-2 gün önce
kendisini bir odaya alıp gözlerini açtıklarını,karşısında 3 kişinin olduğunu,birinin ilçe jandarma
komutanı Mehmet  TİRE olduğunu,diğerlerini tanımadığını,Mehmet TİRE'nin kendisi ile hiç
konuşmadığını,diğer 2 şahsın kendisine gösteri esnasında çekilen bir fotoğrafı gösterek fotoğraftaki
kişinin kendisi olup olmadığını sorduklarını,kesinlikle olmadığını söylediğini,ertesi gün akşama doğru
kendisini serbest bıraktıklarını,... belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan gözaltına alınan
şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık HayriNurullah YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine kimya öğretmeni olarak atandığını,
Mehmet TİRE'nin rapor  a l ıp  i l çeden  ayr ı ld ığ ı  söy lend iğ i  gün le rde  Mehmet  TİRE 'y i  Abdul lah
ÇOLAK' ın  ev inde  b i r  k ı s ım a rkadaş la r ın ın  görmüş  o lduğunu  be l i r t t iğ i ,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın
05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle;....1994-1999 yılları arasında Dargeçit ilçesi belediye
başkan l ığ ın ı  yap t ığ ın ı ,Sü leyman SEYHAN,Davut  ALTINKAYNAK,Abdur rahman
OLCAY,Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Seyhan DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN ve Bilal
BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin olarak doğrudan bilgi sahibi olmadığını,ancak
o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin ailelerinin kendisinden zaman zaman yardım
istediklerini,kendisinin korumalarından olan Bahattin ERGEL ve Osman DEMİR'in de kaybolan bu
şahısları gözaltına alanlar arasında bulunduğunun söyleniyor olduğunu,konuyu korumalarına
sorduğunda bazı gözaltılarda orada olduklarını,gözaltına alınan şahısların jandarma komutanlığına
götürüldüğünü,sonrasını bilmediklerini söylediklerini,....uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu
günlerde Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı geçeni
raporlu olduğu günlerde bir  kez Dargeçi t  i lçesinde görmüş olduğunu,kendisine raporunun devam
ettiğini,Mehmet TİRE'nin kendisine Dargeçit'i özlediği için geldiğini söylediğini,Bilal BATIRIR'ın o
günlerde ortadan kaybolduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin Dargeçit ilçesine geldiğini ve 2-3 gün
kaldıktan sonra Bodrum'a gittiğini bildiğini,Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu gün Mehmet TİRE'nin ilçede
olup olmadığını bilmediğini,Bilal BATIRIR'ın kaybolmasından bir kaç gün önce Süleyman SEYHAN'ın
cesedinin bir kuyuda bulunmuş olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin yeriniBilal BATIRIR'ın
Süleyman SEYHAN'ın yakınlarına söylemiş olduğunun ilçede konuşulduğunu....belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Uzm. Çvş. Bilal
BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın 09/04/2013 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;...Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin kendisine "benim yazımı tanırlar"
diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını,bu dilekçeyi hangi makama hitaben yazdıklarını
hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel komutanlığına
yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşi t  İMREN,Mehmet TİRE ve
Mahmut Başçavuş isimli askerlerin erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para ile
sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını...1995 yılı Ekim ayı sonlarında söylendiğine göre 2 öğretmen
ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400 asker ve helikopter ile birlikte
eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra kaçırılanların cesetlerinin
bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası  bir  kısım şahısların gözaltına alındığını ve gözaltında
kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emirleriyle



gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü köyündeki boş kuyulara
atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli bir korucu ve ismini
hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz yaptıklarını anlattığını,o
tarihlerde Süleyman SEYHAN adlı bir şahsın da gözaltında kaybolduğunu,eşinin kendisine bu şahsın da
Mehmet TİRE ve Hurşit  İMREN'in emriyle aynı ekip tarafından öldürüldüğünü ve kuyuya atıldığını
söylediğini,Süleyman SEYHAN'a ait cesedin 4 ay sonra bulunduğunu,cesedin altın dişinden tanındığını
hatırladığını,o tarihlerde eşinin sivil giyimli olarak Haydar Astsubay ile birlikte bir göreve
gittiğini,göreve neden böyle gittiğini eşine sorduğunda eşinin kendisine bölük komutanı Mehmet
TİRE'nin Kuşluca Köyünde birisini öldürdüğünü,Mehmet TİRE'nin bu infaz için ata binerek köye
gittiğini,infaz sırasında bir merminin sekerek veya bir cismin çarpması sonucu Mehmet TİRE'nin
yaralandığını,bölük komutanı Mehmet TİRE'nin kendilerine adam temizlettiğini,bundan kendisinin
rahatsız olduğunu,hatta öldürme eylemini kendisi yapmadığı için Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte
yaptıklarını kendisine anlattığını, ifade tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce 0536 415 .... numaralı
telefonu kullanan bir şahsın kendisini aradığını,kendisine "abla ben senin numaranı 118'den
aldım.Seninle ilgili bilgileri internette gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte Dargeçitte askerdim.Senin
eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu 2 kişi Bağözü Köyünde bir
çok kişiyi öldürüp kuyulara attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi yakıldı.Katliam
yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette müdürdür"
dediğini,korktuğu için açıktan ifade veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen öldürme
olaylarının tamamının emrini Mehmet TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler sırasında Mahmut
Başçavuş,Kerim uzman ve korucu İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte hareket ettiklerini ve
bir ekip olduklarını birçok rütbeli ve rütbesiz askerden duyduğunu,Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu
dönemde ilçeyi terk etmediğini düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması eyleminde kılıf olması için
rapor almış olduğunu,Binbaşı Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız infazlarla ilgisinin olduğuna dair
bir  şey duymadığını ,eş inin Binbaşı  Hurşi t  İMREN ve Yüzbaşı  Mehmet  TİRE'nin
yolsuzluklarını,yargısız infazlarını biliyor olmasından,bu olaylardan rahatsız olmasından ve Mehmet
TİRE ile tartışırken bu konuyu dile getiriyor olmasından dolayı konuşacağı endişesiyle bahsi geçen 2
kişinin emri ile bahsettiği ekip tarafından öldürülüp kalorifer kazanında yakıldığını düşündüğünü
belirttiği,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını duyduğunu belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;...Mardin komando tabur komutanı binbaşı
Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine geliyor olduğunu,senenin önemli bir kısmını
Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu,...Süleyman SEYHAN'ın 60-70 yaşlarında biri olduğunu,ilçede
kendisine ''devletin ajanı'' dendiğini,PKK ile yakınlığının olmadığını,öğretmenler ve müteahhitin
kaçırılıp ölüdürülmeleri sonrası örgütle bağlantılı olabileceği ve bilgi sahibi olabileceği düşünülen
kişilerin gözaltına alındıklarını,bunların arasında Süleyman SEYHAN'ın da olduğunu,Süleyman'ı
konuşmaya zorlamak için kızı Fehime SEYHAN'ın da gözaltına alınmış olduğunu,bölüğün altında
bulunan sorgu merkezinde Fehime SEYHAN'ı çırılçıplak bir vaziyette kollarından asmış
olduklarını,Hurşi t  İMREN'in Süleyman SEYHAN'a "kızının haline bak,sorduklarımıza cevap ver"
demesi üzerine Süleyman SEYHAN'ın Hurşit İMREN'e ana avrat küfür etmiş ve bir şey bilmediğini
söylemiş olduğunu,sonrasında Fehime'nin serbest bırakılmış olduğunu,Süleyman SEYHAN'dan ise bir
daha haber alınamadığını,ancak 4 ay sonra Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Korucu köyünde bir
kuyuda bulunduğunu,bunları kendisine uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın anlatmış olduğunu,2 öğretmen
ve 1 müteahhitinkaçırılıp öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bilgi sahibi olduğu düşünülen çobanların
gözaltına alınmış olduklarını,çobanların aynı anda değil birer ikişer gün arayla gözaltına alınmış
olduklarını,koruculardan Mahmut AYAZ,Bahattin ERGEL,Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı



geçenleri gözaltına alanlar arasında olduğunu duyduğunu,başlarında ise karakol komutanı Mahmut
YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal uzman çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini
veren Hur ş i t  İMREN' in  t a l ima t ı y l a  Korucu Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun
sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya gömüldüğünü anlatmış olduğunu,bu çobanlardan Nedim
AKYÖN'ün ismini söylediğini hatırladığını,2-3 isim daha söylediğini ancak hatırlamadığını,infaz
esnasında Hurşit İMREN'in de yanlarında olduğunu,hatta Hurş i t  İMREN'in de çobanlara ateş
ettiğini, Sü l e yman  SEYHAN 'ın da bu  ç oban l a r l a  b i r l i k t e  g ö t ü r ü l üp  ö l dü r ü lmüş  o l duğunu
söylediğini,Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup olmadığını hatırlamadığını belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu, hatırladığı kadarıyla bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki gün
kendilerinin yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını,......bir
seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip tabur içerisinde dolaşırken kapıyı
açtığında sonradan isminin Süleyman SEYHAN olduğunu öğrendiği 50-60 yaşlarındaki şahsa işkence
yapıldığını gördüğünü,işkence yapanlardan yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yakın koruması olan,asker
arkadaşlarının kendisine ''Sarı'' olarak hitap ettiği İstanbullu bir askeri tanıdığını,.....öğretmenlerin
kaçırılıp şehit edilmesiyle ilgili olarak çok sayıda çocuğun gözaltına alındığını duyduğunu,birkaç gün
sonra 4 arkadaşı ile birlikte lojmanın yakınında bir ev tutup oraya taşındıklarını,lojmanın önünde nöbet
tutan askerlerle zaman zaman konuştuklarını,gözaltına alınan öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin
kendisine "onların icabına baktılar" dediğini,o günlerde Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda
olduğunu,ilçede kaymakam ve hakim savcılardan daha fazla sözünün geçtiğini,......öğrenci le r in
gözal t ına a l ınmalar ından kısa  bir  süre  sonra Mehmet  TİRE'nin or tadan kaybolduğunu,birkaç gün
kendisini göremediklerini,Dilek ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir
gün Mehmet TİRE'yi  Abdullah ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın evinin balkonunda mangal  yaparken
gördüğünü,Dilek hocaya bu hususu sorduğunda Dilek hocanın telaşlanarak kendisinden bunu kimseye
söylememesini  is tediğini,o günlerde lojmanın önünde nöbet tutan askerlere hal hatır sorduğunda
askerlerin kendilerine "yüzbaş ı  içer ide  burada  oyalanmayın" dediklerini,oysa daha önceden bu
askerlerin yanlarına gittiklerinde kendilerinden özellikle yanlarında kalmalarını,subay astsubay
geldiğinde kendilerini uyarmalarını istiyor olduklarını,sigara içeceklerini ya da postallarını çıkarıp
ayaklarını dinlendireceklerini söylediklerini,kendisinin yüzbaşı Mehmet TİRE'yi 15 /11 /1995-
20/11/1995 tarihleri  arasında  gördüğüne emin olduğunu,ancak bir süre sonra yüzbaşının gerçekten
ilçeden ayrıldığını anladığını,ne zaman geri döndüğünü hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının
kullandığı jipi gördüğünü ancak içerisinde kendisini görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı Hurşit
İMREN ile i lgil i  bilgisinin olmadığını,kendisini bir sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü
belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan tanık Süleyman ASAN'ın
10/06/2014 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde özetle:2009-2014 yılları arasında
Dargeçit ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü,1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisi
olduğunu..daha sonra kendisini  gözlerini  bağlayıp bodrum katı  olarak tabir  edilen
yerebıraktıklarını,orada kendisi dışında bir çok insan olduğunu şahısların inlemelerinden örneğin "su"
diye yalvarmalarından anlayabiliyor olduğunu,gözünü açıp görmese de sesinden yaşlı olan ve daha
önceden tanıdığı Süleyman SEYHAN'ın da kendisi gibi gözaltında bulunduğunu anladığını,çünkü
oldukça yaşlı olduğu için Süleyman SEYHAN'ın daha fazla yakınmada bulunuyor olduğunu,gözaltında
olduğu süre içerisinde anladığı kadarıyla sivil şahıslar tarafından sorgulandığını,....serbest bırakılınca
kısa bir süre sonra dönemin Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yanına çıkarak kendisi gibi bu
olaylarla ilgisi olmayan bir şahsı neden gözaltına aldıklarını sorduğunu,onun da kendisine "bu kadar kan
dökülmüş başka ne yapabilirdik" gibisinden şeyler söyleyip bağırdığını... belirttiği,

Gözaltına alınan şahıslara ilişkin bilgi sahibi olduğu anlaşılan maktul Seyhan DOĞAN'ın
kardeşi olan müşteki Hazni DOĞAN'ın talimatla alınan 05/04/2011 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;...aynı günün sabahı kendisinin de yine askeri görevliler tarafından köyün çıkışında çobanlık
yaptığı sırada çobanların arasından alınarak tabur komutanlığına götürüldüğünü...04:00 sıralarında
serbest bırakıldığını...ayrıca kendisi ile birlikte gözaltına alınan .. .Süleyman SEYHAN'ın ise serbest



bırakılmadığını belirttiği,
Hazni DOĞAN'ın bir diğer ifadesi olan 01/03/2012 tarihli savcılık ifadesinde ise

özetle;...kendilerini eskiden ''işkencehane'' olarak bilinen Dargeçit Jandarma Komutanlığı binasının
altkatına götürdüklerini,burada 4 gün gözaltında kaldığını,kendisi gibi yaklaşık 20 kişinin gözleri bağlı
olarak bekletildiğini,hücrelerden bağırma sesleri duyduklarını,koridorda beklerken bir ara bir kadının
bağırdığını duyduğunu,sonra da  Sü l eyman  SEYHAN'ın "burada erkekler var neden kadınla
uğraşıyorsunuz" diye bağırdığını duyduğunu,bunun üzerine Süleyman SEYHAN'ın dövülmeye
başladığını seslerden anladığını,bir keresinde tuvalette bulunduğu sırada yan taraftaki tuvaletten
Süleyman SEYHAN'ın sesini duyduğunu,bu esnada jandarma komutanı olduğunu bildiği ve sesini
tanıdığı Mehmet  TİRE 'nin Süleyman SEYHAN'a "neden oğlunu okula göndermiyorsun" diye
bağırdığını,Mehmet TİRE'nin Süleyman SEYHAN'ın pala bıyıklarının olması nedeniyle Süleyman
SEYHAN'a "Apocu bıyığı mı bıraktın" dediğini,Mehmet TİRE'nin Süleyman SEYHAN'a vurduğunu
tokat seslerinden anladığını... belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca
alınan 08/07/2011 tarihli ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı korucu olarak çalıştığını...29/10/1995 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
kaçırılarak şehit edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını...Süleyman SEYHAN'ın
da yine aynı olay ile ilgili olarak suça iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış olduğunu,Süleyman
SEYHAN'ın cesedinin bir süre sonra Korucu Köyündeki bir kuyuda bulunduğunu,....o dönem jandarma
komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin öğretmenleri kaçıranların faillerini bulmak için
operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde kazaen patlayan silah neticesinde gözünden
yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor aldığı süre içerisinde yerine vekaleten
Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit İMREN'in ise seyyar komando tabur
komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını,şehir içindeki gözaltı işlemlerine karışmadığını...
belirttiği,

Uzm. Çvş. TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına alındıklarını bilmediğini belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde
ise özetle;Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığında görev yapıyor olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen
korucuların Mehmet TİRE'nin yargısız infazlarında tetikçilik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu
olan ve Çelikler olarak ifade edilen şahısların 4 kişi olduğunu,...İlçe Jandarma Komutanı Mehmet
TİRE'nin talimatı veya izniyle bazı şahısları örgüte milislik yaptıkları gerekçesiyle geceleri evlerinden
alarak geceleyin araziye götürüp infaz et t ikler i ,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli
konuşulan ve herkesçe bilinen şeyler olduğunu..Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili
meçhul cinayetler ve kaybetmelerin başladığını,...Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı
olduğunu,.. Hurşit İMREN'in sürekli olarak Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve
kaybetmelerde binbaşı Hurşit  İMREN,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve Merkez Jandarma
Karakol Komutanı Mahmut YILMAZ'ın parmağı olduğu hususunun söyleniyor olduğunu,bu kişilerin
bir kısım korucuları da kullanıyor olduklarını,öğretmenlerin ve bir müteahhidin öldürülmesinden sonra
öğretmenlerin evinin etrafında oturanlardan 5-6 kişinin gözaltına alındığını BTR'de görev yapan Faruk
ÇETİN uzman çavuştan duyduğunu,...öğretmen ve müteahhite ait cesetlerin bulunmasından bir kaç gün
sonra kendisinin şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile gözal t ına  a l ınanlardan b i r in i  Kı lavuz  Köyü
t a r a f l a r ı n a  gö t ü r dük l e r i n i , b u  ş a h s ı n  i sm in i  b i lmed i ğ i n i ,gözlerinin bağlı olduğunu,ne için
götürüldüğünün söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe Jandarma
Komutanının BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,...ilçeden çıkmadan
önce sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet
TİRE'nin gözüne isabet  etmesi  sonrası  görevin iptal  edildiğini ,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip



nezarethaneye geri götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine
gözaltındakilerden 4 -5  k i ş in in  Mehmet  TİRE 'n in  ya ra l anmas ından  önce  Kuyubaş ı  mezras ına
götürüldüklerini,infaz edilip kireç kuyularına atıldıklarını,bunlardan birininin Bağözü köyü yakınında
infaz edilip kuyuya atıldığını anlattığını,...Mardin İl Jandarma Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu
için bazen gelenlerin olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle kayıt dışı gözaltına alınankimseler için
gelmediklerini,bu kişilerin teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerinin alınması için
geldiklerini...belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Naif ÇELİK'in 23/11/1995 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Dargeçit
ilçesinde GKK olarak görev yaptığını,Süleyman SEYHAN'ın evinden alınıp götürülmesi olayıyla
herhangi bir ilgisinin bıulunmadığını,devlet yanlısı olduğu için kendisine ilgililerin iftira atmış
olabileceğini,Süleyman SEYHAN'ın evine gitmediğini,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Naif ÇELİK'in tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan
diğer bir ifadesi olan 06/01/2010 tarihli ifadesinde özetle;1993 yılında beri GKK olarak görev
yaptığını,halen de bu görevine devam etmekte olduğunu,koruculuk yaptığı 1995 tarihinde hiç kimsenin
gözaltına alınması,gözaltına alınanların sorgulanması,gözaltına alınacak kişilerin evlerinden alınarak
karakola götürülmesi gibi işlemlere iştirak etmediğini,böyle bir yetkisinin bulunmadığını,kendisinden
bu tarz şeyler yapmasının da istenmediğini,Davut ALTINKAYNAK ve Seyhan DOĞAN adlı kişileri de
tanımadığını,gözaltına alınmaları veya karakola götürülmeleri ile ilgisinin bulunmadığını belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Mahmut AYAZ'ın 23/11/1995 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Dargeçit
ilçesinde GKK olarak görev yaptığını,30 Ekim günü öğretmenlerin kaçırılması ve Temelli yolunun
kesilmesi sonrası 30 Ekim tarihi akşamı derhal operasyona çıktıklarını,yaklaşık 3 gün operasyon
yaptıklarını,iddia edildiği tarihte bu nedenle Dargeçit ilçe merkezinde bulunmadığını,müşteki Mumıni
SEYHAN'ın iddialarını kabul etmediğini,Süleyman SEYHAN'ın evinden alınıp götürülmesi ile
herhangi bir ilgisinin olmadığını,devlet yanlısı oldukları için şikayet edildiğini düşündüğünü,suçlamaları
kabul etmediğini belirttiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığının konuya ilişkin 21/11/1995 tarihli Jandarma
Binbaşı(vekaleten İlçe Jandarma Komutanı) Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen cevabi
yazıda özetle;kayıtların yapılan tetkikinde Süleyman SEYHAN'ın Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı
tarafından gözaltına alınmadığının,hakkında herhangi bir işlem yapılmadığının ve nerede olduğunun
bilinmediğinin tespit edildiğinin belirtildiği,

Maktul Süleyman SEYHAN'a ait cesedin Tespiti:
06/03/1996 günü saat 11:30 sıralarında maktul Süleyman SEYHAN'ın kızı olan Şükran

SEYHAN'ın Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına gelerekbabası Süleyman SEYHAN'a ait cesedi
Dargeçit ilçesi korucu köyünde sağlık ocağının yanındaki kuyuda gördüklerini ihbar etmesi üzerine
Cumhuriyet Başsavcılığımız keşif heyeti tarafından olay mahaline gidildiği,

Konuya ilişkin 06/03/1996 tarihli otopsi-keşif tutanağı başlıklı ölü muayene tutanağı
mahiyetindeki tutanakta özetle;cesedin Dargeçit ilçesi Korucu Köyünde bulunan sağlık ocağı binasının
kuzeyinde bulunan 3 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde olan kuyudan vatandaşlar Osman
SEYHAN ve Rıdvan SEYHAN tarafından dışarıya çıkarılarak bir sedyeye konulmuş olduğunun,cesedin
başının kopuk olduğunun,cesedin başının vücudundan ayrı olarak sedye üzerinde durduğunun,cesede ait
başın üzerinde keten torba eskisi olduğunun,cesedin gövde kısmında siyah ceket,ceketin altında gri
kazak,onun altında kareli oduncu gömleği,onun altında beyaz atlet olduğunun,cesedin öldürülmeden
önce kollarının arkadan kırmızı naylon iple bağlanmış olduğunun,cesedin alt kısmında siyah renkli bir
pantolon bulunduğunun,bu pantolunun cesedin bir ayağında giyili diğer ayağında ise çıkmış vaziyette
olduğunun,diz kapağının 20 cm. kadar üzerinde iç donu olduğunun,cesedin kuyuda bulunması nedeniyle
topraklı olduğunun,cesedin üzerinden kimliğinin tespitine yarar bir belge çıkmadığının,cesedin 3-4 ay
önce ölmüş olduğunun,deri bütünlüğünün bozulmuş ve çürümüş olduğunun,vücudun dizden ayaklara
kadar çürüyerek kemik dokuya kadar kaybolduğunun,her iki ayağının içe rotasyon pozisyonunda
kıvrılmış olduğunun,ayaklarının kıvrık pozisyonda mumyalaştığının,sol göğüs bölgesinde 10-11-12.



kaburgaların mediyal hatta kırık olduğunun,cesedin bu haliyle tanınmayacak olduğunun,cesedin
tahminen 1.60 boylarında ve 60 kg. olduğunun,mevcut haliyle erkek veya kadın cesedi olup olmadığının
tespit edilemeyecek olduğunun,cesedin başının kopuk olması,çürümüş vaziyette olması nedeniyle ölüm
sebebini tespit etmenin tıbben mümkün olmadığının,cesedin başında keten torba olması nedeniyle
boğularak öldürülmüş olabileceğinin,cesedin kollarının arkaya bağlı olması,cesedin oturur vaziyette
olması ve kuyunun içinde bulunması dikkate alındığında başkaları tarafından öldürülmüş olabileceğinin
belirtildiği,

Kimlik tanığı olan maktul Süleyman SEYHAN'ın kardeşi olan Osman SEYHAN'ın tutanaktaki
beyanında özetle;kardeşi Süleyman SEYHAN'ın yaklaşık 5 ay kadar önce kaybolduğunu,4-5 gün kadar
önce evlerine telefon açıldığını,cesedin Korucu köyü sağlık ocağının yanında bulunan kuyuda yer
aldığının söylenmesi üzerine jandarmadan izin alıp 06/03/1996 günü kuyuya vardıklarını,kuyuya
vardıklarında kuyunun içinde taşlar olduğunu gördüklerini,taşları çıkarmaları sonrası cesedi
gördüklerini,cesedin yanında takma dişlerin bulunduğunu,cesedin yanında bulunan takma dişlerin
kesinlikle kardeşine ait olduğunu,hatta takma dişte bulunan altınların çıkarılmış olduğunu,cesedin
kardeşi Süleyman SEYHAN'a ait olduğunu belirttiği,cesedin ve takma dişlerin oğlu İbrahim SEYHAN'a
teslim edildiği,

Müşteki Mumıni SEYHAN'ın cesedin bulunması sonrası alınan 28/./1996 tarihli savcılık
ifadesinde özetle;eşi Süleyman SEYHAN'a ait cesedin bulunmasından 2-3 gün kadar önce tanımadığı
bir kişinin evlerine telefon açtığını ve kendisine kocasını öldürerek kuyuya attığını söylediğini,daha
sonra telefonu kızı Şükran'a verdiğini,telefondaki meçhul şahsın kızı Şükran'a ise Süleyman SEYHAN'a
ait cesedi korucu köyünde sağlık ocağının yanındaki kuyuya attığını söylediğini,bunun üzerine
jandarmadan izin alarak olay yerine gidip eşine ait cesedi bulduklarını,bulunan cesedin kocasına ait
olduğunu cesedin yanında yer alan takma dişlerden ve üzerindeki kıyafetlerden anladığını,eşini Dargeçit
ilçesinde bulunan Mucur Sefa Mezarlığına defnettiklerini,kendilerine telefon açan şahsın kim olduğunu
bilmediğini belirttiği,

Maktul Süleyman SEYHAN'ın oğlu olan müşteki Mehmet SEYHAN'ın konunun araştırılması
amacıyla Fransa ülkesinden 20/05/1996 tarihinden itibaren defaatle şikayet dilekçesi gönderdiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 19/11/1997 tarihli cevabi yazısında özetle;Naif
ÇELİK,Mahmut AYAZ ve Ramazan SAVCI'nın 25/10/1995-30/10-1995 tarihleri arasında GKK olarak
görevli olduklarının ancak adı geçenlere belirtilen tarih aralığında özel olarak bir görev verilmediğinin
belirtildiği,

Müşteki Mumini SEYHAN'ın ifadesinde bahsi geçen Ramazan adlı korucunun özellikle
Temelli köyünden olduğu da gözetildiğinde Ramazan SAVCI olduğu kanaatine varıldığı,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından olan şüpheli Ramazan SAVCI'nın 01/10/1997 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;müştekinin dilekçesini anladığını,müştekinin kendisine iftira attığını,müştekinin kendisini
tanımadığını,müştekinin ismini başkalarından öğrenerek yazmış olduğunu,müştekinin şikayet ettiği
korucunun kendisi olduğunu ancak olaylarla ilgisinin olmadığını belirttiği,

Şüpheli Haydar TOPÇAM'ın talimatla alınan 09/07/1998 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;Süleyman SEYHAN simli şahsı tanımadığını,o tarihlerde Dargeçit ilçesinde görev yaptığı sırada
gözaltına alınan bir çok insan olduğunu ancak Süleyman SEYHAN'ı hatırlamadığını,Süleyman
SEYHAN'ın gözaltına alınıp alınmadığının karakoldaki belgelerden anlaşılabileceğini adı geçenin
ölümüyle ilgisinin buılunmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün .../../1999 tarih ve
B.03.0.UİG.0.00.00.0.3.7.31.1997 sayılı yazısından konuya ilişkin olarak Mehmet SEYHAN'ınbabası
Süleyman SEYHAN'ın kaybolması olayına ilişkin olarak AİHK'na başvurduğunun,dilekçesinde
30/10/1995 tarihinde babası Süleyman SEYHAN ile beraber kardeşi Fehime ÇELİK'in
tutuklandığını,daha sonra kardeşinin serbest bırakıldığını,konuya ilişkin tanıklarının Sabri DİLEK,Kadri
DEMİR,Ahmet,Gülle EŞ,Meryem BARAN,Şükran SEYHAN,Rıdvan AKYÜZ ve Ayşe DOĞAN
olduğunu belirttiğinin anlaşıldığı,

Tanık Kadri DEMİR'in 19/10/1999 tarihli savcılık ifadesinde özetle;komşuluk münasebetleri
nedeniyle Süleyman SEYHAN'ı tanıdığını,Süleyman SEYHAN'ın nerede bulunduğunu bilmediğini,olay



tarihinde korucu olmadığını,ancak halihazırda korucu olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın kimler
tarafından ne şekilde öldürüldüğünü bilmediğini belirttiği,

Tanık Sabri DİLEK'in 19/10/1999 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın
kendisinin eniştesi olduğunu,duyduğuna göre Süleyman SEYHAN'ın geçmiş tarihte tabura
götürüldüğünü,bir daha da dönmediğini,ölü olarak bulunduğunu,nasıl öldüğünü ve kimin tarafından
öldürüldüğünü bilmediğini belirttiği,

Süleyman SEYHAN'ın yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli Dargeçit
Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın kendisinin dayısı
olduğunu,bildiği kadarıyla dayısının 29/10/1995 veyahut 30/10/1995 tarihinde askeri araçla gelen bir
kısmı koruculardan oluşan jandarma personeli tarafından ikametinden gözaltına alındığı söylenerek
götürülmüş olduğunu,aynı gün Dargeçit ilçesinden birçok kişinin de benzer şekilde gözaltına alınarak
tabur komutanlığına götürülmüş olduklarını,aynı gün evli olan ve başka ikamette yaşayan Süleyman
SEYHAN'ın kızı olan Fehime ÇELİK'in de gözaltına alınmış olduğunu,Fehime ÇELİK ve o gün
gözaltına alınanlardan bir çoğunun serbest bırakıldığını,ancak dayısı ile birlikte toplam 6 kişiden haber
alınamadığını,savcılığa başvurduklarını,ancak sonuç alamadıklarını,olayın üzerinden yaklaşık 5 ay
geçince kendilerine çevreden dayısına ait cesedin Korucu köyü sağlık ocağı yanındaki bir kuyuda
olduğunun söylenmeye başladığını,çünkü çevrede ikamet edenlerin cesedi görmüş olduklarını,bunun
üzerine dayısının kardeşi Osman SEYHAN,oğlu Rıdvan SEYHAN ve şu an Belçika ülkesinde ikamet
eden damadı Mehmet Emin ÇELİK'le birlikte giderek cesedi bulduklarını,cesedin yerinin bulunması
konusunda kesinlikle Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'dan bilgi almadıklarını,Bilal BATIRIR'ı
tanımadıklarını,Bilal BATIRIR ile görüşmediklerini,bildiği üzere cesedin yeri konusunda bilgi almak
amacıyla herhangi birisine para verilmediğini,halası Mumıni SEYHAN'ı telefonla arayan bir kimsenin
halasına cesedin yerini söylediği konusunda halasının kendisine bilgi vermediğini,böyle bir telefon
görüşmesinden haberi olmadığını,o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma komutanı şüpheli
Mehmet TİRE'yi kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin savunma yaptığını
duyduğunu,bunun kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan olan bir bayana
gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısı Süleyman SEYHAN'ın
tepki göstermiş olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen konuşma,günlerin sayılı"
şeklinde cevap vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten duymuş olduğunu,o dönemki
kaldıkları ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu,

Süleyman SEYHAN'ın kardeşi olan müşteki Osman SEYHAN'ıntanık sıfatıyla alınan Dargeçit
Cumhuriyet Başsavcılığındaki 30/07/2013 tarihindeki ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın
kendisinin kardeşi olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın 1995 yılı bir sabah vaktikorucular ve jandarma
görevlileri tarafından gözaltına alındığı söylenerek götürülmüş olduğunu,kendisinden haber alamayınca
müracaat edebilecekleri tüm resmi kurumlara başvurarak kardeşinden haber almaya çalıştıklarını,sonuç
alamayınca Cumhuriyet Savcısı ile görüştüklerini,bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının tabur komutanı
Mehmet TİRE'yi yanına çağırdığını,kendisinin savcının huzurunda Mehmet TİRE'ye "kardeşimi sen
aldın,onun akıbeti hakkında bana sen bilgi verebilirsin,bana bir yol göster,ona göre gidip arayayım"
dediğini,bunun üzerine Mehmet TİRE'nin kendisine kardeşini serbest bıraktığını,nereye gittiğini
bilemeyeceğini söylediğini ve kendisine yarın yanına gelmesi gerektiğini söylediğini,olağanüstü hal
dönemi olduğu için dışarıya çıkmaları amacıyla izin kağıdı alıyor olduklarını,ertesi gün Mehmet
TİRE'nin yanına giderek kardeşini aramak için izin kağıdı aldıklarını ve ilçe genelinde kardeşini
aramaya başladıklarını,her yerde cesedi aradıklarını,kendilerine cesedin sağlık ocağının yanındaki
kuyuda olduğunu kimsenin söylemediğini,ilçede arama yaparken cesedi tesadüfen kuyuda
bulduklar ını ,cesedi  bulduklar ında üzerinde taş  toprak olduğunu,eşeleyince cesedi
bulduklarını,bulduklarında cesedin ellerinin arkadan bağlı olduğunu,Hayrettin DİLEK'in cesedin yerini
kendilerine söyleyenler olduğunu ifade ettiği hatırlatıldığında böyle bir şeyden haberi
olmadığını,Hayrettin DİLEK'e haber veren birisi varsa bilemeyeceğini,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ı
tanımadığını,cesedin bulunması konusunda onunla görüşmediklerini belirttiği,

Süleyman SEYHAN'ın eşi olan müşteki Mumıni SEYHAN'ın tanık sıfatıyla alınan 24/12/1999
tarihli savcılık ifadesinde özetle;Hüseyin SEYHAN ve Şükran SEYHAN'ın kendisinin çocukları
olduğunu,eşi Süleyman SEYHAN'ın ölümünden sonra çocuklarının Fransa ülkesine gittiğini,açık



adreslerini bilmediğini,Meryem BARAN,Rıdvan AKYÜZ ve Ayşe DOĞAN'ı tanımadığını belirttiği,
Tanık Sabri DİLEK'in 24/12/1999 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın

kendisinin eniştesi olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın 4 yıl önce öldürüldüğünü ancak nasıl ve kimler
tarafından öldürüldüğünü bilmediğini,ancak bildiği kadarıyla Süleyman SEYHAN'ın askerler tarafından
götürüldüğünü,bunun kendisine Süleyman SEYHAN'ın çocukları tarafından söylendiğini, Meryem
BARAN,Rıdvan AKYÜZ ve Ayşe DOĞAN'ı tanımadığını belirttiği,

Tanık Güllü EŞ'in 08/11/1999 tarihli kolluk ifadesinde özetle;Süleyman SEYHAN'ın
kendisinin kardeşi olan Mumıni SEYHAN'ın eşi olduğunu,duyduğu kadarıyla yaklaşık 5 yıl önce
Süleyman SEYHAN'ın diğer 7 kişi ile birlikte askerler tarafından köyden alınıp götürüldüğünü,Kadri
DEMİR'i tanımadığını,Ahmet isimli şahsı tanımadığını,Meryem BARAN'ı tanımadığını,Rıdvan
AKYÜZ ve Ayşe DOĞAN'ı tanımadığını belirttiği,

AİHK başvuru dilekçesinde bahsi geçen diğer tanıkların açık kimlik veyahut adresleri tüm
araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden bu aşamaya kadar adı geçen diğer tanıkların beyanlarına
başvurmanın mümkün olmadığı,

8-UZM.ÇVŞ.BİLAL BATIRIR:
Maktul Bilal BATIRIR'ın eşi olan müşteki Hatice BATIRIR'ın talimatla alınan 07/11/1996

tarihli ifadesinde özetle;eşi Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın bir arkadaşının eşinin kendi evlerinde kalıyor
olması nedeniyle evde kalmasının uygun olmayacağını düşünerek 08/03/1996 günü yatmak üzere
bölüğe gittiğini,bir daha kendisinden haber alamadıklarını,karakol komutanı ve soyadını bilmediği
Mahmut isimli rütbelinin kendisine bizzat eşi Bilal'in silah ve teçhizatının karakolda bulunduğunu ve o
gün göreve gitmemiş olduğunu söylediğini,bildiği kadarıyla o tarihte eşiyle birlikte diğer 5 personele 5
gün oda hapsi verildiğini,diğer 4 kişinin cezalarını çekmek için o gün Kızıltepe'ye
gönderildiklerini,eşinin ise gönderilmediğini,bölük komutanı olan Mehmet TİRE,karakol komutanı
Mahmut Başçavuş ve karakolda görevli Kerim Uzman Çavuşun eşini yok ettiğinden şüphelendiğini,adı
geçenlerden davacı ve şikayetçi olduğunu,Mahmut Başçavuşun bir keresinde "Bilal uzman çavuşun
kayıp olduğuna sevindim,zira benim bazı pisliklerimi ve açıklarımı biliyordu" şeklinde konuştuğunu
duyduğunu,yanlış hatırlamıyorsa bunu Hasan astsubaydan duyduğunu,eşini aramalarını istediğinde
Mehmet TİRE'nin kendisine ' 'benim bir uzman çavuş kayıp oldu diye bütün bölüğü seferber edecek
halim yok,şüphelendiğimiz yerlere baktık,bizi fazla meşgul etme,sen git,bulduğumuz zaman sana haber
v e r i r i z ' '  diyerek kendisini başından savdığını,eşinin aranması hususunda gerekli itinanın
gösterilmediğini,eşini aramak için Dargeçit ilçesine gelen amcası ve babasını da "buralarda fazla
dolaşmayın yoksa sizi de götürürler" diyen Mehmet TİRE'nin korkuttuğunu,davacı ve şikayetçi
olduğunu belirttiği,

Müşteki Hatice BATIRIR'ın bir diğer ifadesi olan talimatla alınan 07/04/2010 tarihli kolluk
ifadesinde özetle;eşi Bilal BATIRIR'ın 08/03/1996 günü evde kahvaltı yapıp gözetleme tepesine
gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını,ertesi gün askerlerin eve gelip eşini sorduklarını,kendisine
eşinin bölükte olmadığını,teçhizatının da ranzasının başında olduğunu söylemeleri üzerine
endişelendiğini,Mehmet TİRE'ye gidip eşini sorduğunda Mehmet TİRE'nin kendisine "gerekli yerlere
baktık işimiz gücümüz var,sen iyisi mi çocuklarını al babanın evine dön" dediğini belirttiği,

Maktul Bilal BATIRIR'ın annesi olan müşteki Fatma BATIRIR'ın talimatla alınan 04/06/2010
tarihli kolluk ifadesinde özetle;oğlunun Dargeçit ilçesinde 09/03/1996 tarihinde kaybolmasından sonra
ne dirisine ne de ölüsüne rastlamadıklarını,ancak Dargeçit ilçesi halkından o dönem bir kişinin ortadan
kaybolup öldürülerek kuyulara atıldığına ilişkin bilgiler aldığını,oğlunun da bu şekilde öldürülüp
kuyuya atıldığını düşündüğünü belirttiği,

Maktul Bilal BATIRIR'ın babası olan müşteki Hüseyin BATIRIR'ın talimatla alınan
04/06/2010 tarihli kolluk ifadesinde özetle;oğlunun kaybolması sonrası Dargeçit ilçesine gittiğini,çok
önemli bilgiler alamadığını,ancak Dargeçit ilçesi halkından o dönem bir kişinin ortadan kaybolup
öldürülerek kuyulara atıldığına ilişkin bilgiler aldığını,oğlunun da bu şekilde öldürülüp kuyuya atıldığını
düşündüğünü,bu durumu yetkililere bildirdiğini,ancak bu konuda araştırma yapılıp yapılmadığını
bilmediğini belirttiği,

Müşteki Hüseyin BATIRIR'ın bir diğer ifadesi olan 18/08/2011 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;oğlu Bilal BATIRIR'ın 08/03/1996 tarihinde kayıp olduğunu,oğlunun kaybolduğunu öğrenmesi



üzerine Dargeçit ilçesine gittiğini,ilçe jandarma komutanlığında görevli olan kimselerle
görüştüğünü,görüştüğü şahısların kendisine oğlunun bir operasyon sonrasında kaybolduğunu kendisine
ulaşamadıklarını söylediğini,konuya ilişkin olarak ilçe jandarma komutanı ile görüşmek istediğini,ancak
izinli olduğunun söylendiğini,oğlu ile en son kaybolmasından 15 gün kadar önce görüştüğünü,bu
görüşmede oğlunun kendisine belirtmediği bir mesele nedeniyle bölük komutanı ile tartıştıklarını,hatta
bu nedenle tabancasının elinden alındığını,sadece tüfekle dolaştığını söylediğini,dönemin Dargeçit
belediye başkanı ile görüştüğünde oğlunun beyaz renkli Renault Toros marka bir araca bindirildiğini
görenler olduğunu,ertesi gün kendisine bilgi vereceğini söylediğini,ertesi gün belediye başkanı ile
görüştüğünde böyle bir olay olmadığını,yanlış bilgi aldığını söylediğini,oğlunun milliyetçi bir kişiliğe
sahip olduğunu,PKK terör örgütüne katılmasının söz konusu olamayacağını,gelini Hatice BATIRIR'ın
ifadelerinde geçen hususların doğru olabileceğini,ancak kesin bilgi sahibi olmadığı için kimseye isnatta
bulunmak istemediğini belirttiği,

Müşteki Hatice BATIRIR'ın bir diğer ifadesi olan 09/04/2013 tarihli talimatla alınan savcılık
ifadesinde özetle;Dargeçit Jandarma Bölük Komutanlığında görevlendirilmesi nedeniyle 1993 yılı 8.
ayında eşi Bilal BATIRIR'ın Dargeçit ilçesine gittiğini,kendisinin ise eşinin atandığı dönemde hamile
olması nedeniyle doğum yapması sonrası 1995 yılı Eylül ayında Dargeçit ilçesine gittiğini,eşiyle birlikte
Dargeçit ilçe merkezinde bir okulun lojmanında kalıyor olduklarını,teyzesinin oğlu olan uzman çavuş
Ali ARISOY ve eşi İlker ARISOY,Nedai uzman ve Ahmet TOPAL uzmanın da lojmanda kalıyor
olduklarını,Dargeçit ilçesine gitmesinden kısa bir süre sonra eşinin kendisine "benim yazımı tanırlar"
diyerek imzasız bir ihbar dilekçesi yazdırdığını,bu dilekçeyi hangi makama hitaben yazdıklarını
hatırlamadığını,ancak üst askeri makamlara muhtemelen jandarma genel komutanlığına
yazdıklarını,hatırladığı kadarıyla dilekçenin içeriğinde özellikle Hurşi t  İMREN,Mehmet TİRE ve
Mahmut Başçavuş isimli askerlerin,erlerin giymesi için devletin verdiği çamaşırları erlere para ile
sattıkları,silah ticareti yaptıkları,halka zulüm ettikleri,bazı kişileri yargısız olarak öldürmek suretiyle
kuyulara attıkları konularının yer aldığını,ayrıca Dargeçit'e yeni gittiği sıralarda eşinin kendisine eğitim
sırasında bölük komutanı Mehmet TİRE ile tartıştığını,Mehmet TİRE'nin kendisine küfür etmesi sonrası
eşinin komutanını uyararak "eğer bir şey söyleyeceksen beni odana çağırıp söyle" dediğini,buna karşılık
Mehmet TİRE'nin daha sonra odada eşinden özür dilediğini,eşinin de Mehmet TİRE'ye "benimle
uğraşma bildiklerimi söylersem yer yerinden oynar" dediğini anlattığını,1995 yılı Ekim ayı sonlarında
söylendiğine göre 2 öğretmen ve 1 müteahhitin terör örgütü tarafından kaçırılması sonrası 300-400
asker ve helikopter ile birlikte eylemin faillerinin aranmaya başlandığını,1-2 gün kadar sonra
kaçırılanların cesetlerinin bulunduğunu,eşinin kendisine bu olay sonrası bir kısım şahısların gözaltına
alındığını ve gözaltında kaybolduklarını,16 yaşlarında 6 tane çobanın yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit
İMREN'in emirleriyle gözaltına alınıp orada görevli komandolar tarafından öldürülüp Bağözü
köyündeki boş kuyulara atıldığını,bu işi yaparken Mahmut Başçavuş ve Kerim Uzman ile İlhan isimli
bir korucu ve ismini hatırlamadığı bir başka korucunun birlikte hareket ettiklerini,yargısız infaz
yaptıklarını anlattığını,o tarihlerde Süleyman SEYHAN adlı bir şahsın da gözaltında
kaybolduğunu,eşinin kendisine bu şahsın da Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in emirleriyle aynı ekip
tarafından öldürüldüğünü ve kuyuya atıldığını söylediğini,Süleyman SEYHAN'a ait cesedin 4 ay sonra
bulunduğunu,cesedin altın dişinden tanındığını hatırladığını,o tarihlerde eşinin sivil giyimli olarak
Haydar Astsubay ile birlikte bir göreve gittiğini,göreve neden böyle gittiğini eşine sorduğunda eşinin
kendisine bölük komutanı Mehmet TİRE'nin Kuşluca Köyünde birisini öldürdüğünü,Mehmet TİRE'nin
bu infaz için ata binerek köye gittiğini,infaz sırasında bir merminin sekerek veya bir cismin çarpması
sonucu Mehmet TİRE'nin de yaralandığını,bölük komutanı Mehmet TİRE'nin kendilerine adam
temizlettiğini,bundan kendisinin rahatsız olduğunu,hatta öldürme eylemini kendisi yapmadığı için
Mehmet TİRE ve Haydar'ın birlikte yaptıklarını kendisine anlattığını,bu konudaki 04/04/1997 tarihli
ifadesinin doğru olduğunu,o sıralarda eşinin bir şeylerden korkuyor olduğunu,kendisini memlekete
göndermek istediğini ancak kendisinin kabul etmediğini,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin bu olaydaki
yaralanması sonrası istirahat aldığını duyduğunu,ancak ilçeden çıktığına dair bir şey duymadığını,şayet
ilçeden çıkmış olsaydı bunu duyacak olduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin eşinin kaybolduğu güne denk
getirerek rapor almış olduğunu,ancak Yüzbaşı Mehmet TİRE ilçeden çıksın veya çıkmasın onun emriyle
hareket eden gayri meşru işlerini yapan grubun hepsinin orada olduğunu,06/03/1996 tarihinde Süleyman



SEYHAN'ın cesedinin bulunduğunu,08/03/1996 günü ise eşinin sabah evden işe çıktığını,o gün eşinin
gözetleme kulesinde görevli olduğunu,saat 15.00-16.00 gibieşinin gözetleme kulesinden gelerek bölüğe
geçecek olduğunu,eşinin bölüğe geçerken eve uğradığını,birlikte çay içtiklerini,yanlarında bu sırada
Ahmet uzmanın eşi Nursen TOPAL'ın da bulunduğunu,konuşma sırasında eşinin Nursen'e hitaben "abla
komutan Mehmet TİRE biz 5 uzman operasyondan erken döndüğümüzden dolayı bize 5'er gün oda
hapsi cezası verdi,senin eşin Ahmet uzman ve diğerleri sabah cezalarını çekmek üzere Kızıltepe'ye
gittiler,herhalde komutan ben burada eski olduğumdan beni şimdi göndermedi" dediğini,eşinin kısa bir
süre sonra bölüğe doğru hareket ettiğini,eşinin kendisine evden ayrılırken "bölükte işimiz var gece saat
12'ye kadar işim biterse gelirim yoksa bölükte yatarım" dediğini,geceleyin eşinin gelmesini beklediğini
ancak eşinin gelmediğini,ertesi sabah saat 07.00-08.00 sıralarında 2 erin evlerine gelerek kendisine
"komutanımız evde mi?Bugün işe gelmemiş,gözetleme tepesinde görevliydi,gitmemiş"
dediklerini,kendisinin erlere "bana akşam bölükte kalacağını söylemişti" şeklinde cevap
verdiğini,erlerin eşinin bölükte olmadığını söylediğini,eşi ortalıkta görünmeyince telaşlandığını,eşinin
komutanlarına telefonla ulaşmaya çalıştığını,komşuları olan diğer uzman çavuşlara durumu
sorduğunu,ancak kimsenin ilgilenmediğini,bu şekilde 1 haftanın geçtiğini,bu süre içerisinde Mahmut
Başçavuş ve Kerim uzmanın eşinin silahını ve hücum yeleğini yatağının baş ucuna bırakıp firar ettiğini
söylediklerini,1 gün sonra telefonla Muhammet  DEMİREL binbaş ı  i le  görüş tüğünü Muhammet
DEMİREL'in kendisini dinlediğini,anladığı kadarıyla diğer görevlilerin Muhammet DEMİREL'e eşinin
kendisinin bilgisi dahilinde firar ettiğini söylemeleri nedeniyle Muhammet DEMİREL'in telefonda
konuşurken yanındakilere "kadın ağlıyor nereden bilgisi olacak,onun haberi olamaz" dediğini,1 hafta
sonra Mehmet TİRE'nin göreve başladığını,yanında uzman çavuş Ali ARISOY ve eşi olan Ülker
ARISOY bulunduğu halde Mehmet TİRE ile görüşmek için yanına gittiğini,kendisine durumu
anlattığını,Mehmet TİRE'nin kendisi ile ilgilenmediğini,kendisine eşinin firar ettiğini,eşinin sorunlu biri
olduğunu,şüphelendikleri yerlere baktıklarını söyleyerek çocuklarını alarak babasının evine dönmesini
tavsiye ettiğini,ancak kendisinin bir şeylerden şüphelendiği için Dargeçit'ten hemen ayrılmadığını,orada
görevli diğer rütbeli ve rütbesiz askerlerle görüşerek ne olduğunu anlamaya çalıştığını,öğrendiği
kadarıyla eşinin 8 Mart akşamı saat 19:30'da yemekhanede yemeğini yediğini ve bölükten dışarıya hiç
çıkmadığını,kendisine ilk başta eşinin firar ettiğinin söylendiğini,bir süre sonra Mehmet TİRE,Mahmut
Başçavuş ve Kerim Uzmanın eşinin en son Kerim uzman ile birlikte silahsız olarak nizamiyeden çıktığı
yalanını uydurup herkese bunu söylemeye başladıklarını,oysa daha önceden kendisine eşinin
nizamiyeden çıktığını kimsenin görmediğini söylemiş olduklarını,eşinin asla silahsız dışarıya
çıkmadığını,eşinin kaybolduğu dönemlerde teyzesinin oğlu olan Uzman Çavuş Ali ARISOY'un
annesine yani kendisininin teyzesine kendisi için ' 'eşini sağ beklemesin,ümitlenmesin' '  demiş olduğunu
duyduğunu,kendisinin bu sırada Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiğini,ancak sonuç
alamadığını,Ispartalı olan Hasan Astsubay'ın,eşinin akıbetini araştırmak istediğini,eşinin akıbetini İlhan
isimli bir korucuya sorduğunu ancak bir süre sonra Hasan astsubay'ın "seni de kaybederiz" şeklinde
tehdit alması üzerine olayın arkasını aramadığını,eşinin kaybolmasından 1-2 gün sonra kayınpederi
Hüseyin BATIRIR ve eşinin amcası Mehmet BATIRIR'ın Dargeçit ilçesine gelip 3 gün kadar kalıp eşini
aradıklarını,bölüğe gidip eşini sorduklarında Mahmut Başçavuşun adı geçenlere "fazla dolaşmayın sizi
de kaybederiz" demiş olduğunu,kendisinin yapmış olduğu araştırmada Yüzbaşı Mehmet TİRE ve Hurşit
İMREN'in emri ile adı geçenlerin emrinde bulunan Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve 2 korucu
tarafından eşinin bölük içerisinde öldürülüp kalorifer kazanında yakıldığını duyduğunu,ifade tarihinden
yaklaşık 1 hafta kadar önce 0536 415 .... numaralı telefonu kullanan bir şahsın kendisini
aradığını,kendisine "abla ben senin numaranı 118'den aldım.Seninle ilgili bilgileri internette
gördüm.Çok üzüldüm,ben o tarihte Dargeçitte askerdim.Senin eşin Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in
emri ile öldürülmüştür.O tarihte bu 2 kişi Bağözü Köyünde bir çok kişiyi öldürüp kuyulara
attırdı,bölüğün kalorifer kazanında en az 60 kişi yakıldı.Katliam yapıldı,senin eşinin durumunu Hüseyin
isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette müdürdür" dediğini,korktuğu için açıktan ifade
veremeyeceğini söylediğini,kendisinin bahsi geçen öldürme olaylarının tamamının emrini Mehmet
TİRE'nin verdiğini düşündüğünü,bu eylemler sırasında Mahmut Başçavuş,Kerim uzman ve korucu
İlhan ile ismini bilmediği bir korucunun birlikte hareket ettiklerini ve bir ekip olduklarını,birçok rütbeli
ve rütbesiz askerden duyduğunu,Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu dönemde i lçeyi  terk etmediğini



düşündüğünü,eşinin ortadan kaldırılması eyleminde kılıf olması için rapor almış olduğunu,Binbaşı
Muhammet DEMİREL'in bu tür yargısız infazlarla ilgisinin olduğuna dair bir şey duymadığını,eşinin
Binbaşı Hurşit İMREN ve Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yolsuzluklarını,yargısız infazlarını biliyor
olmasından,bu olaylardan rahatsız olmasından ve Mehmet TİRE ile tartışırken bu konuyu dile getiriyor
olmasından dolayı konuşacağı endişesiyle bahsi geçen 2 kişinin emri ile bahsettiği ekip tarafından
öldürülüp kalorifer kazanında yakıldığını düşündüğünü belirttiği,

Dönemin belediye başkanı olan tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın 05/04/2012 tarihli savcılık
ifadesinde özetle;...Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolmasından sonra Bilal'in anne ve babasının
Tokat'tan geldiklerini,kendisinin onlara yardımcı olduğunu,bunun üzerine Hurşit İMREN'in kendisine
"uzman çavuşun ai lesini  barındır ıyormuşsun,yardım ediyormuşsun,bunu bir  daha duymamayım,bu
uzman çavuş dağa kaçmış,ailesine yardım etme" dediğini,sonraki günlerde İlçe Jandarma Komutanı
Mehmet TİRE'den aynı konuda uyarı aldığını,Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet
TİRE'nin görevine başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı geçeni raporlu olduğu günlerde bir
k e z  D a r g e ç i t  i l ç e s i n d e  g ö r m ü ş  o l d u ğ u n u ,Mehmet TİRE'nin kendisine raporunun devam
ett iğini ,Dargeçit ' i  özlediği  için geldiğini  söylediğini , B i l a l  B A T I R I R ' ı n  o  g ü n l e r d e
kaybolduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin Dargeçit ilçesine geldiğini ve 2-3 gün kaldıktan sonra
Bodrum'a gittiğini bildiğini, Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu gün Mehmet TİRE'nin ilçede olup
olmadığını bilmediğini,Bilal BATIRIR'ın kaybolmasından bir kaç gün önce Süleyman SEYHAN'ın
cesedinin bir kuyuda bulunmuş olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin yeriniyakınlarına Bilal
BATIRIR'ın söylemiş olduğunun ilçede konuşulduğunu belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını, ehmet TİRE'nin rapor alıp ilçeden ayrıldığı  söylendiği günlerde
Mehmet TİRE'yi Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir  kısım arkadaşlarının görmüş olduğunu belir t t iği ,

Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine
bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar  As tsubay  ile Ker im uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını,uzman çavuş Bilal
BATIRIR'ın bu durumdan rahatsız olduğunu,olayları gücü yettiğince engellemeye çalışıyor
olduğunu,fakat rütbesinin düşüklüğünün onun çaresiz kalmasına sebep olduğunu,öldürülen
vatandaşların yakınları kayıplarına ulaşmayaçalışırken başta Bilal uzman çavuş olmak üzere bazı vicdan
sahibi askerlerden de bilgi alıyor olduklarını,Süleyman SEYHAN'ın kaybolmasından 4 ay kadar sonra
uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın Suçatı Köyünden korucu Sebahattin SEYHAN ile Naif ÇELİK'e
cesedin atıldığı kuyuyu söylemiş olduğunu,Sebahattin ve Naif'in de bu bilgiyi Süleyman SEYHAN'ın
ailesine verip para almış olduklarını,bu olay sonrası Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Korucu Köyünde
bir kuyuda bulunduğunu,bunun üzerine duyduğuna göre Hurşi t  İMREN'in Sebahattin ve Naif'ten
şüphelenip onları sıkıştırıp onları öldürmekle tehdit ettiğini,Sebahattin ve Naif'in Hurşit İMREN'e Bilal
uzman çavuşun bu olayları her yerde anlattığını,cesedin yerini onun söylemiş olabileceğini aktarmış
olduklarını,bunun üzerine Hurşit  İMREN ve Mehmet TİRE'nin Bilal uzman çavuşu öldürmeye karar
vermiş olduklarını,karakol komutanı Mahmut YILMAZ'dan Bilal uzman çavuşu karakola çağırmasını
istemiş olduklarını,karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın Bilal uzman çavuşu görev çıktığından
bahisle karakola gelmesi gerektiğini söyleyerek çağırmış olduğunu,bunun üzerine karakola gelen Bilal
uzman çavuşun Mehmet TİRE'nin odasına yönlendirilmiş olduğunu,içeride Hurşit İMREN'in de
bulunuyor olduğunu,Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in Bilal BATIRIR'ın teçhizat takımını ve silahını
masaya bıraktırdıktan sonra Hurşit İMREN'in Bilal uzman çavuşu kıskıvrak yakalayarak Mehmet TİRE
ile birlikte eline kelepçe takmış olduklarını,Bilal'in Hurşit İMREN'in çok güçlü olması nedeniyle adı
geçenlerin ellerinden kurtulamamış olduğunu,bu şekilde Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin Bilal'i
kalorifer dairesine sürükleyerek götürmüş olduklarını ve canlı  canlı  kalorifer  kazanının içine atmış
olduklar ın ı ,buna Mehmet TİRE'nin yazıcısı olan er,kaloriferci er ve karakol komutanı Mahmut



YILMAZ'ın bizzat şahit olmuş olduklarını,bu olay nedeniyle kalorifer dairesinde görevli erin yanan
cesedin kokusundan 1 hafta kazan dairesinde burnunu kapatarak çalışmış olduğunu,günlerce olayın
şokunu atlatamamış olduğunu,ertesi gün Hatice BATIRIR'ın kocasını sormak için karakola gelmiş
olduğunu,karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın Hatice BATIRIR'a "eşin dağa kaçtı,PKK'ya katıldı"
demiş olduğunu,bunun üzerine Hatice BATIRIR'ın ağlayarak evine dönmüş olduğunu,hemen sonra
Bilal'in anne ve babasının Tokat'tan kalkıp gelmiş olduklarını,belediye başkanı Mehmet Tevfik
VURAL'ın yanına giderek yardım istemiş olduklarını,bunun üzerine Mehmet Tevfik VURAL'ın
karakola gidip Bilal'in akıbetini sormuş olduğunu,ona da aynı cevabın verilmiş olduğunu,Belediye
başkanının "ben Bilal'i tanıyorum,milliyetçi,ülkücü bir çocuktur,böyle bir şey mümkün değil" demesi
üzerine başkanın terslenip karakoldan gönderilmiş olduğunu,hatta duyduğuna göre Bilal'in anne ve
babasının bir süre belediye başkanına misafir olduklarını,bunun üzerine Hurşit İMREN'in başkana da
haber gönderip ''Bilal'in anne ve babasına yardım edersen senin de başın yanar'' demiş olduğunu,ilçe
jandarma komutanı Mehmet TİRE'nin 1995 yılı Kasım ayı başlarında rapor alıp ilçeden ayrılmış
olduğunu,fakat raporlu iken de Dargeçit  i lçesine gelip 2-3 gün kalmış olduğunu,hatırladığı kadarıyla
raporunun bitmesine 20 gün kadar bir süre kalmış olduğunu,Bilal BATIRIR'ın öldürüldüğü tarihte
Mehmet TİRE'nin raporlu olup olmadığını bilmediğini,ancak Bilal BATIRIR'ın öldürülmesine
karıştığını bildiğini,kendilerinin bu gözü dönmüş ekibin illegal faaliyetlerinden ve özellikle Bilal
BATIRIR'ın vahşice öldürülmesinden son derece üzüntü duyduklarını belirttiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu dönemde evlerinde göründüğü hane sahiplerinden
biri olduğu ifade edilen dönemin (vekaleten)milli eğitim şube müdürü olan tanık Abdullah ÇOLAK'ın
02/09/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;söz konusu tarihlerde Dargeçit ilçesinde öğretmen olarak
görev yaptığını,hatta bir dönem vekaleten ilçe milli eğitim şube müdürlüğü de yaptığını,ilçenin ufak
olması nedeni ile görevinden kaynaklı nedenlerle dönemin ilçe jandarma bölük komutanı olan Mehmet
TİRE'yi tanıdığını,Mehmet TİRE'nin kendilerinin kaldığı ikamete misafir olarak hiç gelmediğini ancak
öğretmen lojmanlarında kalmaları nedeniyle Mehmet TİRE'nin bayram ve öğretmenler günü gibi özel
günlerde gelerek lojmanda kalan herkesi ziyaret ediyor olduğunu,kayıp şahıslara ilişkin olarak,Mehmet
TİRE'nin yaralanmasına ilişkin olarak,raporlu olduğu dönemde ilçede bulunup bulunmadığına ilişkin
olarak bilgi sahibi olmadığını belittiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu dönemde evlerinde göründüğü hane sahiplerinden
biri olduğu ifade edilen dönemin milli eğitim şube müdürü Abdullah ÇOLAK'ın eşi olan tanık Dilek
TOK'un 04/07/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde Dargeçit ilçesinde öğretmenlik
görevini ifa ettiğini,29 Ekim törenlerinde 2 öğretmen arkadaşlarının törene gelmediğini fark
ettiklerini,bunun üzerine yapılan araştırma sonrası bir süre sonra ilçe dışında öğretmenlerin cesedinin
bulunduğunu,bir ara bu eylemden sorumlu olduğu düşünülen şahısların yakalandıkları tutuklandıkları
gibi haberler aldıklarını,hatta yakalananların bir veya ikisinin okulunun öğrencisi olduğunu,o dönem eşi
Abdullah ÇOLAK'ın Milli  Eğitim Şube Müdürü olduğunu,Mehmet TİRE ile ailecek
görüştüklerini,Mehmet TİRE'nin evlerine gelip gidiyor olduğunu,o dönemde Mehmet TİRE'nin
yaralandığını hatırladığını,yanılmıyorsa gözlerinden yaralanmasının söz konusu olduğunu,bunun
üzerine raporlu olarak Dargeçit'ten ayrıldığını hatta eşi Abdullah ÇOLAK'ın Ankara ilinde hastanede
Mehmet TİRE'yi ziyaret ettiğini,Mehmet TİRE'nin Dargeçit'ten ne kadar uzak kaldığını tam olarak
hatırlamadığını,ne kadar rapor aldığını anımsamadığını,ancak Mehmet TİRE'nin en az bir-bir buçuk ay
kadar Dargeçit ilçesinden uzak kaldığını,Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu dönemde evlerine gelip
gittiği bilgisinin doğru olmadığını,eğer raporlu olduğu dönemde ilçeye gelmiş olsaydı bunun gizli
kalmasının pek mümkün olmayacağını düşündüğünü belirttiği,

Maktul Süleyman SEYHAN'ın eşi olan müşteki Mumıni SEYHAN'ın bu konuya ilişkin olarak
tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan 20/01/2010 tarihli ifadesinde özetle;eşi
Süleyman SEYHAN'ın kaybolmasından yaklaşık 5 ay sonra tanımadığı bir kişinin ev telefonlarını
aradığını,Kürtçe olarak Süleyman'ı kendilerinin öldürdüklerini,cesedini de Dargeçit ilçesi Korucu Köyü
Sağlık Ocağı yanındaki bir kuyuya attıklarını söylediğini,bunun üzerine yetkililer ile birlikte oraya gidip
eşinin cesedini bulduklarını,eşini kimlerin öldürdüğü konusunda bir bilgisinin olmadığını,buna ilişkin
bir şey duymadığını,Bilal BATIRIR'ı tanımadığını belirttiği,

Süleyman SEYHAN'ın kardeşi olan Osman SEYHAN'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet



Başsavcılığında alınan 20/01/2010 tarihli ifadesinde özetle;ağabeyi Süleyman SEYHAN'a ait cesedi
kaybolmasından yaklaşık 5 ay sonra Mumıni SEYHAN'ı telefonla arayan kimsenin haber vermesi
sonrası bulduklarını,Bilal BATIRIR'ı tanımadıklarını belirttiği,

Maktul Süleyman Seyhan'ın kızı olan müşteki Fehime ÇELİK'in 25/07/2013 tarihli savcılık
ifadesinde özetle; Mehmet TİRE'nin yaralanmasından sonra bir süre Dargeçit ' te kaldığını,ilçeyi hemen
terk etmediğini,serbest bırakılmasından 1-2 hafta kadar sonra eşi askerde olduğu için yardım istemek
amacıyla kucağında 1,5 yaşındaki oğlu olduğu halde Kaymakamlığa gittiğini,bu sırada Mehmet
TİRE'nin de Kaymakamlığa gelmiş olduğunu,Mehmet TİRE'nin kendisini ve oğlunu merdivenlerin
başında görünce oğluna ayağıyla hafifçe vurup "burası çocuk yeri değildir" demiş olduğunu,üst kata
çıkıp Kaymakam beyin odasına girdiğinde Mehmet TİRE'nin de odada bulunduğunu ve kendisine ne
istediğini sorduğunu,kendisinin yardım istemek için geldiğini söylemesi üzerine "teröristler size yardım
etmiyorlar mı bizden istiyorsunuz?" dediğini,kendisinin de eşi askerde olduğu için geldiğini
söylediğini,bunun üzerine Kaymakam olduğunu zannettiği kişinin kendisine "siz şimdi gidin,ben sonra
sizi arayacağım" dediğini,ancak aranmadığını,bu nedenle Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası bir
müddet daha Dargeçit ilçesinde kaldığını çok iyi bildiğini... belirtiği,

Maktul Süleyman SEYHAN'ın yeğeni olan tanık Hayrettin DİLEK'in 30/07/2013 tarihli
Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle; o dönemki karakol komutanının(ilçe jandarma
komutanı şüpheli Mehmet TİRE'yi kastediyor) gözaltıların olduğu tarihte karakolda olmadığına ilişkin
savunma yaptığını duyduğunu,bunun kesinlikle yalan olduğunu,hatta gözaltına alınan şahıslardan olan
bir bayana gözaltında oldukları sırada karakol komutanı hakaret edince bunu duyan dayısı Süleyman
SEYHAN'ın tepki göstermiş olduğunu,bunun üzerine karakol komutanının dayısına "sen
konuşma,günlerin sayılı" şeklinde cevap vermiş olduğunu,bunu dayısının kızı Fehime ÇELİK'ten
duymuş olduğunu,o dönemki kaldıkları ikametin jandarma ve tabura yaklaşık 1 km. uzaklıkta olduğunu,
Bilal BATIRIR'ın ortadan yok olduğu ifade edilen günün gecesi 1 el silah sesi duyduklarını belirttiği,

Uzm. Çvş. Tanık Ali ARISOY'un 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Uzm. Çvş. Bilal
BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor olduğunu,
Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birlikte faili meçhul cinayetler ve kaybetmelerin başladığını,
Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu,taburun merkezinin Kızıltepe'de olduğunu,ancak
Dargeçit ilçesinde de tabura bağlı 2 bölüğün bulunduğunu,bu bölükler ile İlçe Jandarma Komutanlığının
aynı yerde olduğunu,bu nedenle Hurşit İMREN'in sürekli olarak Dargeçit ilçesinde bulunduğunu,bu tür
yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit  İMREN,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ve
Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut YILMAZ'ın parmağı olduğu hususunun söyleniyor
olduğunu,bu kişilerin bir kısım korucuları da kullanıyor olduklarını,...Süleyman SEYHAN'ın cesedinin
bulunması ile ilgili olarak bir şey hatırlamadığını,Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu gün mesai sonunda eve
gitmekte iken Bilal BATIRIR ile bölük içerisinde karşılaştığını,Bilal BATIRIR'ın evinde bir arkadaşının
eşinin misafir olarak bulunması nedeniyle o gece eve gitmeyeceğini,bölükte kalacağını kendisine
söylediğini,bunun üzerine kendisinin evine gittiğini,ertesi sabah işe gittiğinde Bilal BATIRIR'ın
olmadığını,ancak anormal bir durumun da olmadığını,....bunun üzerine eşi ve Hatice BATIRIR'ın İlçe
Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin odasına gittiğini, Mehmet TİRE'nin o tarihte orada olduğundan
kesinlikle emin olduğunu, Mehmet TİRE'nin hava değişiminden dönmüş olduğunu, ancak resmi olarak
göreve başlayıp başlamadığını hatırlamadığını, ancak eşinin odaya girdiğinde Mehmet TİRE'nin resmi
kıyafetli olduğunu söylediğini,eşi ve Hatice BATIRIR'ın bölük komutanının yanından çıktıktan sonra
kendisinin yanına uğradıklarını,Mehmet TİRE'nin Hatice hanıma "senin kocan iyi biri
değildi,İskenderun'da küçük bir kıza tecavüz etmiş,ben Bilal ile uğraşamam" diyerek Hatice BATIRIR'ı
terslediğini Hatice BATIRIR'ın kendisine ağlayarak anlattığını,Bilal'in anne ve babasının da bir kaç gün
sonra ilçeye gelip Bilal'i aradığını,onlara da çocuklarının dağa çıkıp örgüte katıldığının
söylendiğini,bunu söyleyenlerin kim olduğunu bilmediğini,o tarihlerde karakol içerisinde Bilal'in
kaybolması ile ilgili olarak 2 farklı söylentinin olduğunu,bazılarının Bilal'in karakoldan başına
kapşonunu çekerek çıktığını söylediklerini,bazılarının ise kalorifer kazanına atılıp yakıldığından
bahsettiklerini,Hatice BATIRIR'ın ifadesinde şüphelendiğini belirttiği Mahmut Başçavuşun bu tür
olaylara karıştığı söylenen biri olduğunu,....kendisine okunan Bilal uzmanın kaybolmasına ilişkin
vukuat raporunun aksine Bilal uzman çavuşun mesaiye gelmediği gün ve sonrasında hiçbir yerde



aranmadığını,Bilal uzman çavuşun ülkücü görüşe sahip olduğunu,PKK'ya katılmasının mümkün
olmadığını,merkez karakolunda görev yaptığı için yargısız infazları bilmesi nedeniyle öldürüldüğünü
düşündüğünü belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin köy korucularından
şüpheli Mahmut AYAZ'ın tanık sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 08/07/2011 tarihli
ifadesinde özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı korucu olarak
çalıştığını,...29/10/1995 tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin kaçırılarak şehit edildiğini,bu olaydan
dolayı birçok kişinin gözaltına alındığını...Süleyman SEYHAN'ın da yine aynı olay ile ilgili olarak suça
iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin bir süre sonra
Korucu Köyündeki bir kuyuda bulunduğunu,Bilal BATIRIR isimli uzman çavuşu tanıdığını,kendisi ile
birlikte göreve çıkmışlıklarının bulunduğunu,Bilal BATIRIR adlı uzman çavuşun herhangi bir
probleminin olmadığını,PKK sempatizanlığı veya örgüte yakınlığı gibi durumun mümkün
olmadığını,çünkü uzman çavuşun örgüte yönelik operasyonlara iştirak ederek bizzat çatışmaya giriyor
olduğunu,uzman çavuşun nasıl kaybolduğunu bilmediğini,ancak bir gün kaybolduğunun
söylendiğini,terör örgütüne katıldığına dair iddialar ortaya atıldığını,bir süre sonra ise Süleyman
SEYHAN'ın cesedinin yerini 10.000 Mark karşılığında Süleyman SEYHAN'ın çocuklarına söylediğinin
konuşulduğunu,o dönem jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin
öğretmenleri kaçıranların faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde
kazaen patlayan silah neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor
aldığı süre içerisinde yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit
İMREN'in ise seyyar komando tabur komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını,şehir
içindeki gözaltı işlemlerine karışmadığını,Bilal uzman çavuşun akıbeti hakkında bilgi sahibi
olmadığını,ancak kaybolduktan bir süre sonra merkez karakol komutanı olan Mahmut YILMAZ'a Bilal
BATIRIR'ın bulunup bulunmadığını sorduğunda Mahmut YILMAZ'ın kendisine konuyu kapatmasını ve
kurcalamaması gerektiğini söylediğini....belirttiği,

Müşteki Hatice BATIRIR'ın ifadesinde bahsi geçen 0536 415 .... numaralı hat kullanıcısının
tanık Emir GÜLTEKİN olduğu Emir GÜLTEKİN'in Hatice BATIRIR'a ''senin eşinin durumunu
Hüseyin isimli itirafçı daha iyi bilir,şu an bir şirkette müdürdür'' dediği şahsın isetanık Hüseyin TUNA
olduğunun tespit edildiği,

Tanık Emir GÜLTEKİN'in 07/11/2013 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;1995-
1996 yıllarında 75/2 dönem asker olarak Mardin jandarma komando taburunda yaklaşık 12-13 ay
süreyle J.Komd.Er olarak görev yaptığını,görev yaptığı süre içerisinde yazısı,aşçı,kaloriferci gibi özel
bir görevinin olmadığını,operasyonlara katılıyor olduğunu,öğretmenler ve müteahhitin öldürülmesi ile
ilgili olarak tabur komutanı Kurmay Binbaşı Hurşit İMREN'in komutasında Dargeçit ilçesine giderek
yaklaşık 2,5-3 ay kadar süreyle Dargeçit ilçesinde kaldığını,bu süre zarfında Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı'nın dışındaki barakada kaldıklarını,İlçe Jandarma Komutanlığı binasında görev
yapmadığını,bu nedenle İlçe Jandarma Komutanlığı binasının içerisini bilmediğini,kendilerinin Dargeçit
Jandarma Komutanlığının askeri olmadıklarını,bu nedenle Mehmet TİRE isimli şahsı tanımadığını,kim
olduğunu bilmediğini,kaçırılan 2 öğretmen ve 1 müteahhidin öldürülmesi olayından 1 gün sonra
Dargeçit ilçesine gittiklerini,gidiş amaçlarının eylemin faillerini yakalamak olduğunu,Mehmet TİRE'yi
tanımadığı için o tarihlerde Dargeçitte olup olmadığını bilmediğini,Binbaşı Hurşit İMREN'in kaybolan
şahısların öldürülmeleri emrini verip vermediğini bilmediğini,Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in
yargısız infaz yaptıklarını bildiği bir olayın olmadığını,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ı
tanımadığını,Süleyman SEYHAN isimli şahsı tanımadığını,adı geçenlerin Mehmet TİRE veya Hurşit
İMREN tarafından öldürülüp öldürülmediği konusunda bilgisinin olmadığını,ancak Dargeçit ilçesinde
kaldığı süre zarfında halihazırda görse tanıyamayacağı,isimlerini bilmediği,Dargeçit Jandarma
Komutanlığında görevli askerlerden bazılarının özel harekat polislerinin bir çocuğu ölen öğretmenlerin
bu l unduğu  mez r a y agö t ü r dük l e r i n i  v e  ç o cuğun  ö l d ü r ü l e r e k  k uyuy a  a t ı l d ı ğ ı n ı  söylediğini
hatırladığını,yanlış hatırlamıyor ise söz konusu mezranın adının Bağözü olduğunu,Dargeçit'te
bulunduğu ve bahsi geçen barakalarda kaldığı esnada sivi l  şahıslar ın gözleri  bağlı  olarak ifadeleri
al ınmak üzere jandarma karakol binasına getir i ldiklerini dönem dönem gördüğünü,herhangi bir zor
kullanmaya şahit olmadığını,görev yaptığı süre zarfında biruzman çavuşun kaybolduğunu



duymadığını,Dargeçit ilçesine giderken itirafçı Hüseyin isimli cezaevinden çıkarılan eski bir örgüt
mensubunun da kendileriyle birlikte Dargeçit ilçesine geldiğini,bu itirafçının rütbelilere daha yakın
olduğunu,jandarma karakol binasına girip çıktığını,konuya ilişkin olarak itirafçı Hüseyin'in bilgi sahibi
olabileceğini daha önce görüştüğü Hatice BATIRIR'a da söylediğini,itirafçı Hüseyin'i tabur komutanı
Hurşit İMREN'in tanıdığını,itirafçı Hüseyin'in halihazırda bir firmada müdür olarak çalıştığını,başkaca
bir bilgisinin olmadığını beyan ettiği,

Tanık Hüseyin TUNA'nın talimatla alınan 12/12/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;yanlış
hatırlamıyor ise 1995 yılının Haziran ayında Mardin ili Savur ilçesi Dereiçi ve İçeren Köyleri arasındaki
bölgede jandarmaya teslim olduğunu,teslim olduktan sonra 1-1,5 ay sorgu süreci olduğunu,tutuklanarak
Diyarbakır Cezaevine gönderildiğini,o dönem teslim olup itirafçı olan kişilerin resmi izin ile daha önce
örgütte iken faaliyet gösterdikleri bölgeler ile ilgili operasyonlarda yardımcı olmak üzere askeri
birliklere götürülüyor olduğunu,kendisinin sadece Savur bölgesinde faaliyet yürütmüş olduğundan
Dargeçit ilçesi hakkında bir bilgisinin olmadığını,ancak Dargeçit ilçesi hakkında bilgisi olan arkadaşı ile
birlikte Hurşit İMREN'in komutanlığını yaptığı Mardin Jandarma Tabur Komutanlığında
bulunduklarını,tabur komutanlığında kendilerine ayrılan yerde kaldıklarını,kaldığı süre zarfında askeri
operasyonlara gittiğini,yaklaşık 1 yıl süreyle bu şekilde görev yaptığını,daha sonra tahliye
edildiğini,ancak yargılama sonucunda ceza alıp tekrar cezaevine girdiğini,belirtilen isimlerden sadece
Hurşit İMREN'i bu nedenle tanıdığını,yanında bulunduğu süre zarfında Hurşit İMREN'in topluma
kazandırılmasında büyük çaba sarfettiğini,Hurşit İMREN'in çok babacan bir insan olduğunu,Hurşit
İMREN'in herhangi bir kötü davranışına maruz kalmadığını,Mardin Tabur Komutanlığınca düzenlenen
operasyonlar çerçevesinde Dargeçit ilçe merkezine gitmediğini,29 Ekim 1995 günü öğretmenlerin ve
müteahhidin kaçırılması olayına ilişkin bilgi sahibi olmadığını,Hurşit İMREN'in kanunsuz bir şekilde
birilerinin öldürülmesi emrini verdiğini sanmadığını,böyle bir şey duymadığını ve böyle bir şeye şahit
olmadığını belirttiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolması olayına ilişkin olarak
talimatla bilgi sahibi sıfatıyla alındığı anlaşılan 05/10/2009 tarihli kolluk ifadesinde özetle;Temmuz
1994 ve Ağustos 1996 tarihleri arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olarak görev
yaptığını,Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ı bu görevi nedeniyle tanıdığını,bahsi geçen 09/03/1996 tarihinde
hava değişiminde olduğundan dolayı olay ile ilgili bilgisinin olmadığını,03/11/1995 tarihinde ateşli silah
ile yaralandığını,15/03/1996 tarihinde istirahatinin bitmesi üzerine hava değişiminden
döndüğünü,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın PKK terör örgütü ile işbirliği içinde olduğuna ve örgüte
katıldığına dair bazı dedikodular mevcut olduğunu,ancak araştırmalarına rağmen netice
alamadığını,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin yerini bildirmesi için Bilal BATIRIR'ın Süleyman
SEYHAN'ın akrabalarından para aldığına dair bilgisinin olmadığını belirttiği,

Şüpheli Kerim ŞAHİN'in Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolması olayına ilişkin olarak
talimatla bilgi sahibi sıfatıyla alındığı anlaşılan 08/09/2009 tarihli emniyetteki ifadesinde özetle;1993-
1997 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığını,Uzm.Çvş. Bilal
BATIRIR'ı şahsen tanıdığını,ancak o dönem farklı birimlerde görev yaptıklarını,PKK ile bağlantısının
olabileceğine ihtimal vermediğini,Süleyman SEYHAN'ı tanımadığını belirttiği,

Tanık Ayhan KARAKAŞ'ın 25/09/2009 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995-1997 yılları
arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olarak jandarma komando bölük komutanı olarak
görev yaptığını,merkeze bağlı çalışmasına rağmen vaktinin çoğunun arazide geçtiğini,Bilal BATIRIR'ı
simaen tanıdığını,Bilal BATIRIR'ın kaybolmasının terör örgütüyle ilgili olup olmadığı,adı geçenin
örgütle bir bağının olup olmadığı hususlarında bilgi sahibi olmadığını,Bilal BATIRIR'ın
kaybolmasından sonra merkez karakol komutanının yaptığı soruşturma sırasında Bilal BATIRIR'ın
akşam üzeri nizamiyeden çıkarken sanki görevli askerlere tanınmamak ve görünmemek için kapşonunu
kafasına iyice geçirdiği ve yüzünü gizlediğini duyduğunu,Süleyman SEYHAN'ın 1995 yılında bir
kuyuda cesedinin bulunması olayını hatırladığını,cesedin yerinin söylenmesi için Bilal BATIRIR'ın
Süleyman SEYHAN'ın yakınlarından para alıp almadığını bilmediğini belirttiği,

Müşteki Hatice BATIRIR'ın ifadesinde bahsi geçen ve Hasan Astsubay olarak ifade edilen
tanık Hasan YILMAZ'ın 24/09/2009 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;Dargeçit ilçesinde
görev yapmış olması nedeniyle Bilal BATIRIR'ı tanıdığını,adı geçenin ortadan kaybolması olayının



örgüt ile ilgisinin bulunup bulunmadığını,Bilal BATIRIR'ın örgüt ile bağının olup olmadığını
bilmediğini,Dargeçit ilçesinde çalıştığı yıllarda Bilal BATIRIR ile ilgili sorulan konulara ilişkin olarak
bir bilgiye sahip olmadığını,Bilal BATIRIR'ın Süleyman SEYHAN'ın cesedinin yerini bildirmek için
akrabalarından para alıp almadığını bilmediğini belirttiği,

Soruşturma evrakına celp edilen uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın firar suçuna ilişkin dosyanın
incelenmesinde;

Jandarma Er Hasan ÖZYİĞİT'in 15/03/1996 tarihli Haydar TOPÇAM tarafından alınan
ifadesinde özetle;Bilal Uzmanın 08/03/1996 günü saat 17:30 sıralarında kendisinin garsonluk yaptığı
rütbeli gazinosuna gelerek kendisinden yemek istediğini,adı geçene yemek verdiğini,ayrıca kendisini 2
paket sigara almaya gönderdiğini,Bilal Uzmanın sigaraları alıp geldikten 5-10 dakika kadar sonra
gazinodan ayrıldığını,uzman çavuşu yaklaşık yarım saat sonra revirin oradaki kapının yanında
gördüğünü,bir daha da görmediğini belirttiği,

Uzm.Çvş. Kerim ŞAHİN'in 11/03/1996 tarihli Haydar TOPÇAM tarafından alınan ifadesinde
özetle;08/03/1996 günü evindeyken akşam 18:30 sıralarında revire ağrı kesici almaya gittiğini,geri
dönerken revirin oradaki arka çıkış kapısında Bilal uzman çavuşu gördüğünü,Bilal uzmanın moralinin
bozuk olduğunu,kendisine ceza verildiğini,Ramazan ve Nedai uzman geldikten sonra kendisinin
cezasını çekmeye gideceğini söylediğini,beraber Bilal uzmanla lojmana doğru yürüdüklerini,üzerinde
silah ve teçhizat olmadığını,lojmana giden yarı yolda ''askerler beni tanımasın'' diyerek kapşonunu
çektiğini,neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda özel bir işi olduğunu söylediğini,işinin çarşı
tarafında olduğunu söylediğini,kendisinin lojmana girerken uzman çavuşun lojmanın garajında bekliyor
olduğunu belirttiği,

Jandarma Er Tekin DİKİŞ'in 11/03/1996 tarihli Haydar TOPÇAM tarafından alınan ifadesinde
özetle;08/03/1996 günü Bilal uzmanın saat 17:30 sıralarında gelerek gazinoda yemeğini yediğini,bir
süre sonra kalkıp gittiğini belirttiği,

GKK Hacı ÇELİK'in 11/03/1996 tarihli Haydar TOPÇAM tarafından alınan ifadesinde
özetle;08/03/1996 günü yol emniyet noktasında Bilal uzman ile birlikte görevli olduğunu,Bilal uzmanın
bir süre sonra dişinin ağrıdığını söyleyerek izin isteyip yanlarından ayrıldığını belirttiği,

GKK Fethullah ÇELİK'in 11/03/1996 tarihli Haydar TOPÇAM tarafından alınan ifadesinde
özetle;08/03/1996 günü Bilal uzman ile birlikte 16:30'a kadar yol emniyet noktasında görev
yaptıklarını,adı geçenin saat 16:30'da askerler ile birlikte bölüğe gittiğini belirttiği,

Faik KILIÇ'ın 20/03/1996 tarihli ifadesinde özetle;kendisinin Dargeçit ilçesinde çarşıda
ayakkabı dükkanı işlettiğini,tam olarak hatırlayamamakla birlikte 1-2 hafta kadar önce Bilal uzmanın
mağazasına gelerek birtakım kıyafetler satın aldığını,bir miktarını o gün ödediğini,kalan miktarı da
ertesi gün ödediğini bir daha da şahsı görmediğini belirttiği,

Murat SİYAHKOÇ'un ifadesinde özetle;kendisinin Dargeçit ilçesi otobüs terminalinde
simsarlık yaptığını,son 2 aydır Bilal BATIRIR'ı görmediğini belirttiği,

J.Astsb. Mustafa KARAKUŞOĞLU,Uzm.Çvş. Cesur PEKCAN ve J. Er Hakan KARA
tarafından düzenlenen 09/03/1996 tarihli tutanakta özetle;09/03/1996 günü saat 10:00 sıralarında
yapılan kontrolde gündüz gözetleme faaliyeti için Alişir Tepeye faaliyet yapmakla görevlendirilen
Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR komutasındaki erlerin görev yerine gitmediklerinin tespit edildiğini,nedeni
sorulduğunda Bilal BATIRIR'ın göreve gelmediği ve birlik binaları içerisinde gidebileceği yerlerde
yapılan aramalarda bulunamadığının belirtildiği,

Bilal BATIRIR'ın ortadan kaybolması sonrası disiplinsizlik suçundan 10/09/1996 tarihinde
emekliye sevk edildiği,

Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçenin kaybolmasına ilişkin olarak yürütülen
soruşturma evrakının suçun askeri mahalde işlenmesi ve askeri suç olması nedeniyle firar suçu
nitelendirilmesi de yapılarak görevsizlik kararı ile askeri savcılığa gönderildiği,

Diyarbakır Askeri Savcılığınca yazılan talimata istinaden müşteki Hatice BATIRIR'ın
12/11/1997 tarihinde alınan ifadesinde özetle;kocasının yüzbaşı Mehmet TİRE tarafından öldürülerek
yok edildiğini,sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirttiği,

Muhammet DEMİREL tarafından düzenlenen Vukuat rarorunda özetle;Uzm. Çvş. Bilal
BATIRIR'ın 09/03/1996 günü Alişir Tepe'ye gözetleme yapmak üzere görevlendirilmesine rağmen saat



10:00 sıralarında görevine gitmediğinin tespit edilmesi üzerine evinde,İlçe Jandarma Komutanlığı ve
ilçe içerisinde bulunabileceği yerlerde aranmasına rağmen bulunamadığının,silah ve teçhizatını
komutanlık misafirhanesine bıraktığının tespit edildiğinin,08/03/1996 günü en son saat 18:30 sıralarında
İlçe Jandarma Komutanlığında olduğunun,adı geçenin firar etmiş olabileceği veya örgüt mensuplarının
eline geçmiş olabileceği ihtimallerine binaen gerekli birimlerin uyarılması gerektiğinin belirtildiği,

Hatice BATIRIR'ın Mardin İl Jandarma Komutanlığına gönderdiği 21/05/1996 tarihli
dilekçesinde özetle;eşinin gerek terörist yakınları tarafından gerekse bölükteki bazı arkadaşları
tarafından kayıp edilmiş olabileceğini,bölük komutanına konuyu sorduğunda kendisini
terslediğini,eşinin hayatından endişe ettiğini belirttiği,

Muhammet DEMİREL'in askeri savcılığın talimatı üzerine tanık sıfatıyla alınan 30/04/1998
tarihli askeri savcılık ifadesinde özetle;Kendisinin 1994-1996 yılları arasında Mardin İl Jandarma
Komutanlığı istihbarat şube müdürü olarak görev yaptığını,ancak 1996 yılı başlarından itibaren 4-5 ay
kadar süre ile Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin istirahatli olması nedeniyle
geçici olarak vekaleten Dargeçit ilçe birlik komutanlığında görevlendirildiğini,bir sabah kendisine Bilal
BATIRIR'ın göreve gelmediğinin söylendiğini,yaptığı araştırmada adı geçenin akşam yemeğini askeri
birlikte yediğini, silah ve teçhizatını bırakarak Ke r im  uzman  çavuş l a  b i r l i k t e  n i z amiyeden
çıktığını,ondan ayrılarak çarşıya doğru gittiğini öğrendiğini,daha sonradan adı geçenin şahsi dosyasını
incelediğinde bu kişinin disiplin amirlerinden ve mahkemelerden birden fazla ceza aldığını,hatta adı
geçenin Yargıtayca onanan 3 yıl cezasının olduğunu duyduğunu,bu nedenle kaçmış olabileceğini
düşündüğünü,şayet firar ettiyse veya örgüte katıldıysa kendi iradesiyle olduğu kanaatinde olduğunu
belirttiği,

J.Astsb. Hasan YILMAZ'ın askeri savcılık ifadesinde özetle;kendisinin o dönem Dargeçit İlçesi
Kuşluca Karakolunda görevli olduğunu,Kasım 1995 tarihinde Dargeçit ilçe merkezine hizmet muhafız
takım komutanı olarak atanması üzerine Bilal BATIRIR'ı tanıdığını,ancak Bilal BATIRIR'ın merkez
jandarma karakol komutanlığında görevli olduğunu,kendi personelleri olmadığını,beraber görev yaptığı
arkadaşları tarafından Bilal'in kaybolması sonrası Binbaşı Muhammet DEMİREL tarafından gerekli
arama hassasiyet inin göster i lmediğinin müşahade edi ldiğini ,Bilal BATIRIR'ın eşinin defalarca bu
konuda İlçe jandarma komutanının kendisini terslediğini söylediğini,kaybolduğu tarihte bir takım
askerler tarafından Bilal'in silahını misafirhanede bırakarak üniformalı bir biçimde askeri lojmanlar
istikametine doğru giderken görüldüğününün söylendiğini belirttiği,

Şüpheli Kerim ŞAHİN'in Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolması olayına ilişkin olarak tanık
sıfatıyla alınan 12/05/1998 tarihli savcılık ifadesinde özetle;olay akşamı bölükten ayrılırken Bilal
BATIRIR'ın kendisine ''lojmana kadar ben de seninle geleyim'' dediğini,çarşıda işlerinin olduğunu
söylediğini,kendisinin lojmanın nizamiye kapısı önünde Bilal BATIRIR'dan ayrılıp evine doğru
gittiğini,Bilal'in ise orada kaldığını,nereye gittiğini bilmediğini belirttiği,

Tanık Ayhan KARAKAŞ'ın 20/05/1998 tarihli ifadesinde özetle;o tarihte Dargeçit Komando
bölük komutanı olarak görev yapıyor olduğunu,Bilal BATIRIR'ın kaybolduğunu operasyon sonrası
öğrendiğini,Bilal BATIRIR'ın birliğin nizamiyesinden çıkarken kapşonunu kafasına geçirmiş olduğunu
duyduğunu belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli Faruk ÇATAK'ın Uzm.
Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolması olayına ilişkin olarak tanık sıfatıyla alınan 05/06/1998 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;1994-1996 tarihleri arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında merkez
karakol komutan yardımcısı olarak görev yaptığını,Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolmasından 3-4 ay
kadar önce ilçe merkezinde 2 öğretmenin teröristler tarafından kaçırıldığını,4-5 gün kadar sonra
kaçırılan öğretmenlerin cesetlerinin bulunduğunu,yaptıkları soruşturma sonucunda bu olaya ilçe
merkezinden karışanların olduğunu tespit ederek bu kişilerin sorgularını yapıp evrakları ile birlikte
Cumhuriyet Savcılığına sevk ettiklerini,bir buçuk ay kadar sonra Bilal'in ortadan kaybolduğunu,kendi
kanaatine göre Bilal BATIRIR'ın firar etmiş olduğunu belirttiği,

Tanık Necati KIRÇAL'ın 11/05/1998 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Bilal BATIRIR ile
birlikte o tarihlerdeDargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor olduklarını,Bilal BATIRIR'ın
Mart ayında aniden ortadan kaybolduğunu,kaybolmasından yaklaşık 6 ay ya da 1 yıl kadar önce genel
aramalar esnasında kuyuda bir cesedin olduğunun görüldüğünü,Bilal BATIRIR'ın bu cesedin yerini



ailesine söylemesi karşılığında bir miktar para aldığının söylendiğini belirttiği,
Diyarbakır Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince

askeri savcılığın talebi üzerine Bilal BATIRIR hakkında firar suçundan 09/10/2000 tarih ve 2000/300
esas,2000/377 müt.k. No'lu giyabi tutuklama kararının çıkarıldığı,

Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/06/1999 tarih ve 1997/145 E. 1999/249 K. sayılı
kararı ile Bilal BATIRIR'ın PKK terör örgütü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali kuvvetle
muhtemel görülerek Bilal BATIRIR'ın gaipliğine karar verildiği,

27/03/2000 tarihinde ise Bilal BATIRIR'ın emniyet ve asayişin teminine matuf bir görevin ifası
sırasında kaybolması nedeniyle nakdi tazminat komisyonu tarafından mirasçılarına nakdi tazminat
ödenmesine karar verildiği,

Bilal BATIRIR hakkında firar suçundan yürütülen soruşturma sonucunda Diyarbakır Kara
Kuvvetleri Komutanlığı 7'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığının 21/01/2008 tarih ve 2008/405
Esas,2008/188 evrak,2008/13 karar no'lu kararıile atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği,

Mehmet TİRE'ya ait GATA tarafından düzenlenen 17/11/1995 tarihli sağlık raporunda
". .hastanın bu şikayeti  03/11/1995 tarihinde Dargeçit ' te  terörist lerle çıkan çatışma sonucu meydana
gelmiş . . . "  ibarelerinin kullanıldığı,oysa bu yaralanmanın operasyona çıkılırken kazaen meydana
geldiğinin gerek konuya ilişkin resmi kayıtlarda gerek şüpheli savunmasında belirtildiği,

ÖĞRETMENLER ve MÜTEAHHİTİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA
KAÇIRILARAK ÖLDÜRÜLMELERİ OLAYI:

28/10/1995 günü Dargeçit ilçe merkezinde öğretmenlik yapan Gürkan ARITÜRK ile Ökkeş
KAYA'nın PKK terör örgütü mensuplarınca evlerinden alınarak kaçırıldığı,29/10/1995 günü ise saat
15:30 sıralarında Dargeçit ilçesi-Temelli Köyü yolunun PKK terör örgütü mensuplarınca kesilerek 72
AR 428 plaka sayılı hususi aracıyla yoldan geçmekte olan Mehmet Selim KORKMAZ adlı bir köy
korucusunun oğlu olan müteahhidin örgüt mensuplarınca kaçırıldığı,operasyona çıkan timler tarafından
30/10/1995 günü saat 08:00 sıralarında Dargeçit ilçesi Bağözü köyü girişinde yol üzerinde öğretmenler
ve müteahhite ait cesetlerin bulunduğu,maktul Mehmet Selim KORKMAZ'a ait hususi otomobilin ise
Konaklı Köyünde yanmış vaziyette olduğunun tespit edildiği,

Cesetlerin yanında kareleri bir kağıda yazılı "TC'nin ajan ve işbirlikçilerine,TC faşizminin
hizmetkarlığını yapan,onun politikalarını kürdistanda uygulayan iki öğretmen ve 1 müteahhit ARGK
tarafından sorgulanıp suçlu bulunmuştur.TC'nin ajan ve işbirlikçilerine yönelik eylemlerimiz
sürecektir,onun tüm eğitim kurum ve kuruluşları tarafımızdan yasaklanmıştır.ARGK
Kerboran(Dargeçit) Komutanlığı" ibarelerini taşıyan bir notun bulunduğu,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın kaçırılan öğretmenler ve müteahhidin öldürülmesine ilişkin
2014/229 sayılı soruşturma evrakının incelenmesi sonucu düzenlenen 10/06/2014 tarihli dosya inceleme
tutanağında özetle;olayın gerçekleştiği tarihten dosyanın fezlekeye bağlanarak Diyarbakır DGM
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği tarih olan 04/12/1995 tarihine kadar ilgili soruşturma
kapsamında herhangi bir kimsenin gözaltına alınmadığı,şüpheli sıfatıyla işlem görmediği,evrakın faili
meçhul statüsünde olduğu,17 Kasım 1995 tarihinde kendiliğinden teslim olan "Rugeş" kod adlı PKK
terör örgütü mensubu Abbas DOĞAN'ın verdiği bilgilerin dosyaya yansımasına kadar da eylemin
kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belli olmadığının tespit edildiğinin belirtildiği,

PKK terör örgütünden ayrılarak teslim olan Rugeş Kod adlı Abbas DOĞAN'ın kolluk
ifadesinde özetle;öğretmenlerin ve müteahhidin kaçırılarak öldürülmeleri eylemlerine katıldığını,söz
konusu eylemi Mazlum,Cimşid,Halil,Baver Kod adlı örgüt mensupları ile Celal ve Hasan Kod adlı
Dargeçit ilçesinde yaşayan milisler ile birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği,yargılama aşamasında
mahkemeye sunduğu dilekçelerde ise Celal ve Hasan Kod adlı milislerin lise öğrencileri olan Seyhan ve
Nedim olduğundan bahsettiği,ayrıca isimlerini vermesi üzerine Seyhan ve Nedim adlı milislerin
yakalandığını ve ortadan kaybolduklarını belirttiği,

Abbas DOĞAN'ın resmi kayıtlarda 17/11/1995 günü teslim olduğunun yer alması,mahkemeye
sunduğu dilekçesinde 1995 yılı Eylül ayında teslim olduğunu belirtmesi,Seyhan DOĞAN ve Nedim
AKYÖN'ün kayboldukları tarihin ise adı geçenin teslim olduğu tarihten önceye denk gelmesi hususları
dikkate alındığında kendisinin teslim olduğu tarihten sonra kendisinin beyanları ile Seyhan ve Nedim



adlı şahısların yakalandığı şeklindeki beyanının bu haliyle dosya içeriği ile uyuşmadığı,adı geçenin
kendi yargılanmasına ilişkin dosya kapsamındaki beyanlarının daçelişkili olduğunun anlaşıldığı,

Öğretmenler ve müteahhitin öldürülmesi olayına ilişkin olarak Dargeçit Cumhuriyet
Başsavcılığınca 2014/229 sayılı soruşturmanın yürütüldüğü ve halen derdest olduğu ve ilgili soruşturma
dosyasında Abbas DOĞAN'ın 14/11/1995 tarihinde teslim olduğu bilgisi bulunduğu,

BİR KISIM DİĞER TANIK VE HAKLARINDA EK KYOK DÜZENLENEN ŞÜPHELİ
VE DİĞER ŞÜPHELİ BEYANLARI:

Tanık Ayhan KARAKAŞ'ın 24/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde fiilen Dargeçit ilçesi komando bölük komutanı olarak görevli
olduğunu,gözaltına alma,ifade alma gibi işlemler bakımından yetkisinin ve sorumluluğun
olmadığını,fiilen de bu tip işlemlere katılmadığını,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı
şahısları tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmediğini belirttiği,

Tanık Ayhan AYHAN'ın talimatla alınan 05/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 günü Dargeçit İlçe jandarma Komutanlığında 2'nci Mekanize Tim Komutanı olarak
görev yaptığını,o dönemde komando bölük komutanı olarak görev yaptığı hususunun doğru
olmadığını,o dönemki komando bölük komutanının hatırladığı kadarıyla J.Ütğm. Ayhan KARAKAŞ
olduğunu,kendisinin gözaltı ve ifade alma işlemleri gibi adli işlemlerde yetkili ve görevli olmadığını,bu
işlemlere hiçbir zaman katılmadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli şahısları
tanımadığını, isimlerini ilk defa duyduğunu,bu şahısların gözaltına alınıp alınmadığını bilemeyeceğini
belirttiği,

Tanık Ersin AKTAŞ'ın talimatla 17/10/2010 tarihinde alınan savcılık ifadesinde özetle;1994-
1996 yılları arasında Dargeçit Komando Bölüğünde komando tim komutan yardımcısı olarak görev
yaptığını, yalnızca operasyonel faaliyetlere iştirak ettiğini,kendisine sorulan bilgilerin detaylı
öğrenilebileceği yer ve şahısların o dönemki birlik komutanı ve merkez karakol komutanı
olduğunu,kayıp şahısları görev yaptığı dönem içinde görmediğini ve tanımadığını belirttiği,

Tanık Burhan TUÇ'un 19/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995
tarihinde Dargeçit ilçesi merkez karakolunda stajyer uzman çavuş olarak çalışmakta olduğunu,herhangi
bir gözaltı işlemine katılmadığını,korucuların gözaltı işlemlerine katıldığını görmediğini,Seyhan
DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli şahısları tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını
bilmediğini,o tarihlerde gözaltı ve diğer önemli adli işleri karakol komutanı olan Mahmut YILMAZ ve
onun yardımcısı olan Haydar isimli üstçavuşun yaptığını belirttiği,

Tanık Mehmet AKGÖLLÜ'nün talimatla alınan 15/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özlet;1994-1998 yılları arasında Mardin Dargeçit ilçesi asayiş komando bölüğünde MkTf. Nişancısı
olarak görev yaptığını,komando bölüğünde görevli olması nedeniyle jandarma tarafından
gerçekleştirilen ifade alma,gözaltı,şüpheli şahısların adreslerinden temini ve karakola intikal
işlemlerinde bulunmadığını,kayıp şahısların isimlerini ilk defa duyduğunu belirttiği,

Tanık Ahmet TOPAL'ın 17/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;1995-
1999 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında stajyer uzman jandarma olarak görev
yaptığını,stajyer olması nedeniyle gözaltı işlemlerine katılmadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK'ı tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıkları konusunda bilgisinin olmadığını
belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli Faruk ÇATAK'ın
talimatla tanık sıfatıyla alınan 11/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Ağustos 1994-Ağustos 1996
tarihleri arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında karakol komutan yardımcısı olarak görev
yaptığını,gözaltı ile ilgili işlemler yönüyle karakol komutanının görevli olduğunu,karakol komutan
yardımcısı olarak kendisinin üstü olan Haydar TOPÇAM ve Mustafa KARAKUŞOĞLU'nun söz
konusu olduğunu,kendisinin yetki ve sorumluluğunun adı geçenlerden sonra başladığını,gözaltına alınan
şahıslarla ilgili herhangi bir görev ve sorumluluğunun olmadığını,Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK adlı şahısların isimlerini ilk defa duyduğunu,adı geçenlerin gözaltına alınmaları ile
ilgili herhangi bir görev veya sorumluluğunun olmadığını,korucuların herhangi bir kimseyi tek başlarına
gözaltına aldığını görmediğini,gözaltına alma işlemlerini karakolda görevleri askerlerin yaptığını, Hayat
ALTINKAYNAK'ın beyanında geçen işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığını,bu iddiaları ilk kez



duyduğunu,görev yaptığı süre içerisinde gözaltı işlemleri ile ilgili işlemlerin karakol komutanına ait
olduğunu belirttiği,

Tanık Nedai TUNÇ'un talimatla alınan 17/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994-1996
yılları arasında Dargeçit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığını,03/11/1995 günü
fiilen görevinin başında olduğunu, o tar ihlerde birçok kişinin gözal t ına al ındığını ,ancak isimlerini
hatırlamadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimlerini hatırlamadığını,o dönemde
sorgulama işlemlerini Mardin İl Jandarma Komutanlığından istihbarat şubede görevli sorgu ekibinden
gelen ancak isimlerini hatırlamadığı kişilerin yaptığını,gözaltı işlemlerine fiilen katılmadığını,müşteki
beyanında geçen Naif ve Fevzi isimli korucuların soyadlarının ÇELİK olduğunu, Naif ÇELİK'in korucu
başı olduğunu,adı geçenlerin zaman zaman gözaltına alma işlemlerinde adres tespiti amacıyla
kullanıldıklarını ancak karakola intikal işlemlerinde kullanılmadıklarını belirttiği,

Tanık Hakan AKYOL'un talimatla alınan 17/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı
Temmuz ayından 1996 yılı Temmuz ayına kadar Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı BTR timinde
silah sistemi operatörü olarak görev yaptığını,kendisinin bu nedenle asayiş görevinin
bulunmadığını,gözaltı ve ifade işlemlerine fiilen katılmadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK'ı tanımadığını,bildiği kadarıyla şüphelilerin adreslerinden temini ve karakola intikali
işlemlerine korucuların iştirak etmediğini belirttiği,

Şüpheli Kerim ŞAHİN'in talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;1993-1997 yılları arasında
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı mekanize tim komutanlığında BTR 60 olarak tabir edilen
aracın sürücüsü ve silah sistem operatörü olarak görev yaptığını, Davut ALTINKAYNAK ve Seyhan
DOĞAN adlı şahısları tanımadığını,kendisinin görev yaptığı dönemde İlçe Jandarma Bölük
Komutanının Yüzbaşı Mehmet TİRE, komando bölük komutanının Ayhan KARAKAŞ
olduğunu,gözaltına alma işlemlerini genelde jandarma bölük komutanlığı ve bölgede çalışan istihbarat
bir imler inin  müştereken yapt ıklar ını ,o dönem Dargeçit Jandarma Bölük Komutanlığında Merkez
Karakol Komutanı olarak görevli şahsın Mahmut YILMAZ olduğunu,suçlamaları kabul etmediğini
belirttiği,

Tanık Ergün BEDİR'in 11/02/2010 tarihli talimatla alınan kolluk ifadesinde özetle;1994-1998
yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Mknz.J.Komd.D Tim Komutanlığı silah
sistem operatörü olarak görev yaptığını,görev yaptığı 4 yıl içinde BTR araçlarında yol kontrol ve
güvenliği  görevlerini  i fa  et t iğini ,adli  bir  görevinin olmadığını ,korucuların gözalt ı
işlemlerinde,şüphelilerin temini veya karakola intikalinde görev alıp almadıklarını bilmediğini,Seyhan
DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı şahısları tanımadığını belirttiği,

Tanık Nejdet KILIÇ'ın talimatla alınan 17/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995
yılında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında 2'nci Mekanize J.Komd.D. Tim Komutanlığında uzman
jandarma çavuş olarak görev yaptığını, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK'ı
tanımadığını,gözaltına alındıklarına dair bilgi sahibi olmadığını,yakalama ve gözaltı işlemlerine
katılmadığını belirttiği,

Tanık Mevlüt KÖKSAL'ın talimat ile alınan 16/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994-
1996 yılları arasında Dargeçit Jandarma Asyş.Bölük Komutanlığında tim komutan yardımcısı olarak
görev yaptığını,gözaltı ve ifade alma işlemleri yönüyle yetki ve sorumluluğunun olmadığını,hiçbir
gözaltı işlemine katılmadığını,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukları
tanımadığını,haklarında bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Hilmi SİLBIYIK'ın talimatla alınan 22/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit 1. Mekanize Tim Komutanlığında makineli tüfek nişancısı olarak
görev yaptığını,gözaltı ve ifade işlemlerinde görevli olmadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK adlı çocukları tanımadığını,haklarında bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Hilmi SİLBIYIK'ın 24/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1992-1996 yılları
arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında BTR'ci olarak görev yaptığını,BTR'ci olduğu için
gözaltı işlemlerinde görev yapmadığını,kayıp şahısları tanımadığını,soruşturmaya konu iddialar
hakkında bilgi ve görgüsünün olmadığını,ancak bu tip olayların olduğunu düşünmediğini,Uzm.Çvş.
Bilal BATIRIR'ı tanıdığını,birlikte görev yaptıklarını ancak Bilal BATIRIR'ın merkez karakolunda
çalışıyor olduğunu,adı geçenin kaybolduğunu duyduğunu ancak nasıl ve ne şekilde kaybolduğu



konusunda bilgi sahibi olmadığını,kalorifer kazanına atılarak yakıldığı iddiasını ise ilk kez
duyduğunu,hatırladığı kadarıyla kendilerinin BTR'ciler olarak adını hatırlamadığı bir karakola gidiyor
oldukları sırada rampalı bir yere geldiklerinde yerin engebeli olmasından kaynaklanan sarsıntı nedeniyle
BTR aracındaki biksinin kendiliğinden 1 el ateş alması üzerine BTR'nin kapağından çıkan şarapnel
parçasının Mehmet TİRE'nin yüz kısmına isabet ettiğini, Mehmet TİRE'nin yaralanmasının bu şekilde
olduğunu,bunun üzerine tekrar birliğe döndüklerini, Mehmet TİRE'nin helikopterle Mardin İl
Merkezine götürüldüğünü, bu olay esnasında BTR'lerde ya da diğer araçlarda adı geçen kayıp şahısların
ya da yabancı başka kimselerin kesinlikle bulunmadığını,Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası hemen
ilçeden ayrıldığını, daha sonra rapor aldığını duyduğunu,ancak ne kadar rapor aldığını,ilçeye gelip
gitmediğini bilmediğini belirttiği,

Tanık Mustafa KARAKUŞOĞLU'nun talimatla alınan 05/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;1995 yılı Haziran ayı ile 1996 yılı Haziran ayı arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
görev yaptığını, görev süresinin ilk 6 ayında merkez karakolunda karakol yardımcı komutanı olarak
çalıştığını,geri kalan sürede ise hizmet muhafız takım komutanlığında görev yaptığını, görev süresi
boyunca gözaltı işlemlerine iştirak etmediğini,kayıp şahısların isimlerini duymadığını,karakol içerisinde
evrak işleri yapması dolayısıyla ifade işlemlerine katıldığı zamanların olduğunu,o dönem korucuların
şüpheli şahısların adreslerinin tespiti yönüyle zaman zaman bilgi verdiklerini,ancak şüpheli şahısların
karakola intikallerinde korucuların görev yaptığı bir olaya şahit olmadığını belirttiği,

Tanık Ramazan YILDIRIM'ın talimatla alınan 26/02/2010 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;1994-1996 yılları arasında Mardin İl Merkez Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan
Mekanize D Tim Komutanı olarak görev yaptığını, Dargeçit ilçesinde görev yapmadığını,Mardin İl
merkezinde görevli olduğu sürede görevlendirme ile de Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına hiç
gitmediğini,soruşturmaya konu olaylar hakkında bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Celalettin ÖNAL'ın 10/03/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;1995
yılı Temmuz ayı ile 1995 yılı Aralık ayında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev
yaptığını,1995 yılı Aralık ayından 1999 yılına kadar ise Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı
Bostanlı karakolunda çalıştığını,adli işlemlerde görevli olmadığını,gözaltı ve ifade işlemlerini kimlerin
yaptığını bilmediğini,korucuları gözaltı işlemlerine katılırken görmediğini, Davut ALTINKAYNAK ve
Seyhan DOĞAN adlı şahısların isimlerini ilk defa duyduğunu,müşteki beyanında geçen Naif ve Fevzi
isimli korucuları hatırlamadığını belirttiği,

Tanık Ahmet Sabri KILINÇ'ın talimatla alınan 12/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;1995 yılı Mayıs ayında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı iken bu tarihten sonra
Mardin ili Midyat ilçesi Anıtlı Özel Tim Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görev yapmaya devam
ettiğini,03/11/1995 tarihinde Midyat ilçesi Anıtlı Özel Tim Jandarma Karakol Komutanlığında Destek
Tim Komutan yardımcısı uzman jandarma olarak görevli olduğunu, Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK isimli şahısları tanımadığını,adı geçenlerin gözaltına alınıp alınmadığını
bilmediğini,bu tip işlemlere fiili olarak katılmadığını,konu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Ramazan YAMAN'ın 15/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995 tarihinde
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında 1'inci Jandarma Asyş. Komando Bölük Komutanlığında manga
komutanı olarak görevli olduğunu,jandarmanın yapmış olduğu soruşturma işlemlerinde görevli
olmadığını,gözaltı ve ifade işlemlerinde yer almadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK'ın
adreslerinden temini ve karakola intikali işlemlerine korucuların iştirak edip etmediğini
bilmediğini,kayıp şahısları tanımadığını,ifade işlemlerini merkez karakolunda görevli personellerin
yapıyor olduklarını,o dönem kendilerinin merkez karakolu ile aynı birlik içerisinde olduklarını belirttiği,

Tanık Vedat OKAN'ın talimatla alınan 16/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1993-1997
yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı 1. Mekanize Jandarma Komando D. Tim
komutanlığında BTR 60 araç şoförü olarak görev yaptığını,adli olaylarla ilgili bir görevinin
olmadığını,kendilerinin Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK'ı ifade işlemi için
almadıklarını,bu tip asayiş olayları ile jandarma karakol birimlerinin ilgilendiğini,kayıp çocukların
ifadelerini kimin aldığını bilmediğini belirttiği,

Tanık Erkan ŞAHİN'in talimatla alınan 09/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995
tarihinde Dargeçit ilçesi Komando Bölüğünde görev yaptığını,komando bölüğünde gözaltı gibi



işlemlerin yapılmadığını,panzer bulunmadığını,bahsi geçen eylemlerin hiçbirisine iştirak
etmediğini,soruşturmaya konu olaylardan haberi olmadığını belirttiği,

Tanık Hüseyin KARABACAK'ın talimatla alınan 09/04/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;1992-1997 yılları arasında Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Derik ilçesinde 2
yıl,Dargeçit ilçesinde 3 yıl görev yaptığını,bu 5 yılın 11 ayını Dargeçit ilçesi Kılavuz Jandarma
Karakolunda görev yaparak geçirdiğini,hangi tarih aralığında,hangi karakolda görev yaptığını tam
olarak hatırlamadığını,görev yaptığı dönemde adli bir büroda çalışmadığını,adli işlemlerde yer
almadığını,adli işlemlerin kimler tarafından yapıldığını,şüpheli şahısların karakola intikali işlemlerinde
korucuların görev yapıp yapmadıklarını bilmediğini,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK'ın
gözaltına alınıp alınmadığını,alındılarsa akıbetlerini bilmediğini belirttiği,

Şüpheli Mahmut YILMAZ'ın tanık sıfatıyla alınan 30/03/2010 tarihli kolluk ifadesinde
özetle;Dargeçit ilçesi Merkez Jandarma Karakolunda 1995 ile 1997 yılları arasında görev
yaptığını,03/11/1995 tarihinde fiilen görevinin başında olup olmadığını hatırlamadığını,Dargeçit
ilçesinde çalıştığı dönemde karakol komutanlığı yaptığını,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK
adlı şahısları tanımadığını,aradan geçen süre nedeni ile gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmediğini,söz
konusu şahıslar gözaltına alınmış ise kendisinin almadığını,karakolda ifade işlemlerini yapıp
yapmadığını hatırlamadığını,Naif isimli korucunun İlçe Jandarma Komutanlığı ile çalıştığını,söz konusu
korucu ile beraber gözaltı işlemi yapmadığını,eğer söz konusu şahıslar gözaltına alınmış ise Dargeçit
İlçe Jandarma Komutanlığı emniyet odası kayıt defterinde isimlerinin olacağını belirttiği,

Tanık Aycan ATAŞ'ın 03/03/2010tarihli talimatla alınan kolluk ifadesinde özetle;14/08/1995
tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez jandarma karakol komutanlığı emrinde
stajyer uzman jandarma çavuş olarak göreve başladığını,03/11/1995 tarihinde merkez jandarma karakol
komutanlığında görevli olduğunu,o tarihte stajyer olduğu için hiçbir göreve verilmediğini,gözaltı ve
ifade alma işlemlerine katılmadığını,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli şahısları
tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmediğini,konu hakkında bilgi sahibi
olmadığını,Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında ifadealma işlemleriyle özel olarak görevlendirilmiş
personel olup olmadığını bilmediğini belirttiği,

Tanık Oktay BUCAK'ın talimatla alınan 03/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı
Ağustos ayında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına tayin olduğunu,6 aylık görev başı eğitiminden
sonra Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altıyol Jandarma Karakol Komutanlığına
atandığını,03/11/1995 tarihinde stajyer olarak görev başı eğitimi yapıyor olduğunu,o tarihte kendisine
birebir iş verilmediğini,bu nedenle gözaltı ve ifade işlemlerine fiilen katılmadığını,Seyhan DOĞAN ve
Davut ALTINKAYNAK isimli çocukları tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını
bilmediğini,kaybolan şahıslarla ilgili bilgisinin olmadığını,Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
ifadealma işlemleriyle özel olarak görevlendirilmiş personel olup olmadığını bilmediğini belirttiği,

Tanık Mehmet GEÇKİN'in 03/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Asyş. Komando Bölük Komutanlığında görev
yaptığını,görevi esnasında gözaltı ve ifade alma işlemlerine katılmadığını,böyle bir görevinin
olmadığını,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli çocukları tanımadığını,gözaltına alınıp
alınmadıklarını bilmediğini,kaybolan şahıslarla ilgili bilgisinin olmadığını,Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığında ifadealma işlemleriyle özel olarak görevlendirilmiş personel olup olmadığını
bilmediğini belirttiği,

Tanık Yaşar ACAR'ın 16/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995
tarihinde Dargeçit Komando Bölük Komutanlığı Bölük İdari İşler Astsubayı olarak görevli
olduğunu,adli işlerle ilgili bir görevinin olmadığını,bu gibi işlemler merkez jandarma karakol
komutanlığınca yürütüldüğünden gözaltı işlemleri konusunda bilgi sahibi olmadığını,Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanlığında ifadealma işlemleriyle özel olarak görevlendirilmiş personel olup olmadığını
bilmediğini,Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli çocukları tanımadığını,gözaltına alınıp
alınmadıklarını bilmediğini belirttiği,

Tanık Lutfi YILDIRIM'ın 15/02/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde stajyer uzman jandarma çavuş olarak Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığında görev yapmakta olduğunu,stajyer olduğu için kendisine münferit bir görev



verilmediğini,korucuların adli işlemlere iştirak edip etmediklerini hatırlamadığını, Seyhan DOĞAN ve
Davut ALTINKAYNAK adlı şahısları tanımadığını,isimlerini duymadığını, gözaltına alınıp
alınmadıklarını bilmediğini belirttiği,

Tanık Mevlüt YAŞAR'ın 16/03/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma KomutanlığındaMekanize D. Tim Komutanı olarak
görev yaptığını,gözaltı ve ifade işlemleri yönüyle herhangi bir görev ve sorumluluğunun
bulunmadığını,fiilen de bu işlemlere iştirak etmediğini,gözaltı ve ifade işlemlerinin Merkez Karakol
Komutanlığı tarafından yerine getirildiğini, Seyhan DOĞAN veDavut ALTINKAYNAK isimli
şahısların karakola getirilişleri konusunda bir bilgisinin olmadığını,korucuların bu işlemlerde yer alıp
almadığı hususunda bilgi sahibi olmadığını, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında ifadealma
işlemleriyle özel olarak görevlendirilmiş personel olup olmadığını bilmediğini belirttiği,

TanıkAdem CAN'ın talimatla alınan 17/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995
tarihinde Dargeçit ilçesinde Mekanize D. Komutanlığı silah sistem operatörü olarak görev yapıyor
olduğunu,görevi itibariyle gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bu işleri komando biriminin değil
de jandarma birliğinin yaptığını,soruşturma konusu olaylara ilişkin olarak bilgi sahibi olmadığını
belirttiği,

Tanık Efrain DOĞAN'ın talimatla alınan 24/02/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı
Ağustos ayı ile 1996 yılı Ağustos ayı arasında uzman jandarma çavuş rütbesi ile Mardin ili Ömerli
ilçesinde BTR timinde araç ve silah sistem operatörü olarak görev yaptığını,Dargeçit ilçesinde görev
yapmadığını, JİNET ortamında Ağustos 1995 yılından sonraki görev yerinin Dargeçit ilçesi olarak
gözüktüğünü ancak bu bilginin hatalı olduğunu,bu nedenle soruşturma konusu olaylara ilişkin olarak
bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Salim Zeki ÇETİNKAYA'nın 08/03/2010 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde
özetle;1995 yılı Ağustos ayı ve 1995 yılı Şubat ayı arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
stajyer uzman jandarma çavuş olarak görev yaptığını,stajyer olduğu için gözlemci olmak dışında bir iş
yapmadığını,aktif bir görevinin olmadığını, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı şahısları
tanımadığını,bu kişilerin gözaltına alınıp alınmadıklarını bilemeyeceğini,gözaltına alınacak kişilerin
getirilmesinde GKK'lerin görev alıp almadıklarını bilmediğini,görebildiği kadarıyla o dönem ifade alma
işlemlerini ifadenin alınacağı gün karakolda görevli olan en kıdemli rütbelinin yaptığını belirttiği,

Tanık Güven ŞAHİN'in talimatla alınan 02/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;söz
konusu tarihlerde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı merkez karakolunda stajyer uzman jandarma
olarak görev yapıyor olduğunu,gözaltı ve ifade alma işlemlerine katılmadığını,kendisinin gözaltında hiç
çocuk görmediğini,soruşturma konusu olaylara ilişkin olarak bilgi sahibi olmadığını belirttiği,

Tanık Kaya TUNCER'in talimatla alınan 06/04/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994
yılının Ağustos ayından 1996 yılının Ağustos ayına kadar Dargeçit ilçesinde 2'inci Mekanize Tim
Komutanı yardımcısı olarak çalıştığını,gözaltı ve ifade işlemlerinde resmi olarak veya fiilen görev
almadığını,adli olarak hiçbir görevlerinin olmadığını,bu görevleri merkez jandarma karakol
komutanlığının yürüttüğünü, korucuların adli işlemlere iştirak edip etmediklerini bilmediğini,Seyhan
DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı şahısların ismini ilk kez duyduğunu,soruşturma konusu
olaylara ilişkin bilgi sahibi olmadığını,1995 yılında ifade alma işlemlerine o zamanki personelin İlçe
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin bilgisi dahilinde baktığını,ayrıca bazen İl  Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube'den o zamanki ismiyle Jitem'den görevlendirilen personellerin sorgulama
işlemlerine katılıyor olduklarını belirttiği,

Tanık Cumali ŞENGÜL'ün talimatla alınan 27/04/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1992-
1996 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında BTR 60 Mekanize Timinde görevli
olduğunu,03/11/1995 tarihinde fiilen görevinin başında olduğunu,ifade alma işlemlerine katılmadığı
gibi bu konuda bir yetkisinin de olmadığını,şüpheli şahısların adreslerinden temini ve karakola intikali
işlemlerinde korucuların görev almadığını,o tarihlerde ifade alma işlemlerine merkez karakol
komutanlığının baktığını,bunun dışında özellikle görevlendirilen personelin olmadığını,Seyhan
DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli şahısları tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını
bilmediğini belirttiği,

İfadesinden sonra 06/09/2011 tarihinde vefat ettiği anlaşılan hakkında vefatı nedeniyle ek



kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli köy korucusu Fevzi ÇELİK'in talimatla tanık
sıfatıyla alınan 21/06/2011 tarihli kolluk ifadesinde özetle;03/11/1995 yılında Mardin ili Dargeçit
ilçesinde korucu olarak görev yapıyor olduğunu, Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK isimli
şahısların gözaltına alınarak jandarma karakoluna getirildiklerini görmediğini,Davut
ALTINKAYNAK'ın annesi Hayat ALTINKAYNAK tarafından kendisinin orada olduğu iddia edilmiş
ise de orada olmadığını, Davut ALTINKAYNAK'ın gözaltına alındığını duyan babasının kendisinin
yanına gelerek jandarma karakoluna gitmesini ve Davut'u bırakmaları için konuşmasını istediğini,bunun
üzerine jandarma karakoluna giderek bölük komutanı ile konuştuğunu,ancak Davut'un şüpheli olduğunu
ve bırakamayacaklarını söylediklerini,karakola gittiğindeDavut ALTINKAYNAK ve Seyhan DOĞAN'ı
görmediğini, Seyhan DOĞAN'ı tanımadığını,gözaltında ne tür bir uygulama yapıldığını
bilmediğini,gözaltı işlemlerinde görev almadığını belirttiği,

Tanık Murat DAĞ'ın talimatla alınan 24/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;uzman
jandarma olarak göreve 1995 yılı Ağustos ayında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez
jandarma karakol komutanlığı bünyesinde başladığını,1995-Şubat 1996 tarihleri arasında stajyer olarak
görev yaptığını,bu tarihler arasında hiçbir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını,Seyhan DOĞAN ve
Davut ALTINKAYNAK'ı tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıkları konusunda bilgi sahibi
olmadığını,bildiği kadarıyla ifadelerin karakol komutanı,soy ismi Yılmaz olan kişi tarafından
alındığını,zaman zaman da karakol komutanının yardımcısı Haydar TOPÇAM'ın ifade işlemlerinde yer
aldığını,ifadeler sırasında normal prosedürlerin uygulandığını,şüphelilere yönelik olarak uygunsuz
davranışlarda bulunulmadığını,adli olaylara ilişkin olarak koruculardan bilgi alınıp alınmadığına dair
bilgi sahibi olmadığını,sorgulara İl Jandarma Komutanlığından gelen istihbarat elemanlarının da
katıldığını belirttiği,

Tanık Hasan FİLİK'in talimatla alınan 05/04/2010 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994 yılı
sonunda Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başladığını,hatırladığı kadarıyla o dönem
karakolda muhabere uzmanı olarak görev yaptığını,karakolda adli işlerde çalışmadığını,söz konusu
şahısların gözaltına alınması olayından haberi olmadığını,1995 yılında adli görevleri karakol komutan
ve yardımcılarının ifa ettiklerini belirttiği,

Tanık Mustafa Nuri GENÇ'in talimatla alınan 28/04/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;belirtilen tarihte Dargeçit ilçesinde istihbarat hareket ve idari işler astsubayı olarak çalıştığını,adli
görevlerde yer almadığını,kayıp çocukları tanımadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmediğini
belirttiği,

Tanık Erdal BAYDOĞAN'ın talimatla alınan 03/03/2010 tarihli savcılık ifadesinde
özetle;1993-1997 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı mekanize tim komutanlığında
BTR 60 araç şoförü ve silah sistem operatörü olarak görev yaptığını,bunun dışında herhangi bir iş
yapmadığını,asayiş ve adli görevlere bakmadığını,Seyhan ve Davuıt isimli çocukların isimlerini ilk defa
duyduğunu,ancak her jandarma birliğinde olduğu gibi adli işlemlere merkez karakol komutanlığı
yetkililerinin baktığını,dış karakolların ise kendi bölgelerinden sorumlu olduklarını,karakol komutanı ve
yardımcısı ile asayiş ve adli olaylara bakan kimselerin gözaltı işlemlerinin takibatını yaptıklarını
belirttiği,

Tanık Arif TOPÇU'nun 16/06/2014-01/07/2014 tarihleri arasında alındığı anlaşılan bila tarihli
savcılık ifadesinde özetle;Şubat 1995-Mayıs 1996 tarihleri arasında Dargeçit ilçesinde askerlik
yaptığını,15 aylık askerlik dönemi içerisinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı binasının kalorifer
dairesinde kimsenin kalorifer kazanına atılarak yakıldığına şahit olmadığını,herhangi bir kimseden de
böyle bir şey duymadığını,askerlik hizmetini yerine getirdiği dönemde karakolda yapılan ifade alma
işlemlerine girmediğini,kendisinin herhangi bir işkence olayına şahit olmadığını, f aka t  a ske r
arkadaşlar ından işkence yapı ldığını  duyduğunu,yargısız infaz yapıldığını duymadığını,kendisinin
hukuka aykırı bir durumla karşılaşmadığını,2 öğretmen ve bir müteahhitin PKK terör örgütü tarafından
kaçırılıp öldürülmeleri sonrası bu olayla ilgili çok sayıda gözaltı yapıldığını,gözaltına alınan şahısların
serbest bırakılıp bırakılmadıklarını bilmediğini,ancak sorgulamalar için özel bir timin geldiğini,ayrı bir
konu ş l and ı rma  o l duğunu , g e l en  ş ah ı s l a r ı n  s aka l l ı  t i p l e r  o l duğunu , s i v i l  gö rünümlü  ş ah ı s l a r
o lduğunu,Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ı tanımadığını,ancak o dönem bir uzman çavuşun ortadan
kaybolduğunu,askerler arasında köyden bir kızla kaçtığı söylentisinin yayıldığını,dönemin İlçe



Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin çatışmada yaralandığını ve hava değişimine gittiğini duyduğunu
belirttiği,

Tanık Arif TOPÇU'nun 01/07/2014 tarihli bir diğer savcılık ifadesinde özetle;bildiği kadarıyla
Mehmet TİRE'nin yaralandığı olayın görüntü alma görevine hazırlanırken nizamiyeden çıkmadan önce
gerçekleştiğini,araçlara binmekte oldukları sırada bir silah sesinin geldiğini,Mehmet TİRE'nin
yaralandığını,revire kaldırıldığını,silahın nasıl patladığını görmediğini,bu olay sonrası operasyonun iptal
olduğunu,göreve çıkacakları esnada bulundukları araçta gözaltına alınan bir kimsenin olmadığını,diğer
araçlarda da sadece asker ve korucuları gördüğünü,Mehmet TİRE'nin yaralanması sonrası hemen
Diyarbakır'a götürüldüğünün askerler arasında konuşulduğunu,olaydan sonra Mehmet TİRE'nin bölükte
bulunmadığını ve hava değişimi bittikten sonra bölüğe döndüğünü hatırladığını belirttiği,

Tanık Hüseyin YILMAZ'ın 21/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;söz konusu tarihlerde
merkezde değil de Çelik Jandarma Karakol Komutanlığında askerlik hizmetini yerine
getirdiğini,soruşturma konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Kemal TAŞ'ın 19/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;söz konusu tarihlerde
Dargeçit ilçesinde komando birliğinde görev yaptığını,soruşturma konusu olaylarla ilgili bilgi ve
görgüsünün olmadığını,ancak görev yaptığı süre içerisinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
herhangi bir vatandaş veya askere kötü muamele yapıldığına şahit  olmadığını, iddiaların hayal ürünü
olduğunu düşündüğünü belirttiği,

Tanık Ahmet BALCI'nın 18/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;söz konusu tarihlerde
merkezde değil de Bostanlı Jandarma Karakolunda askerlik hizmetini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını,yargısız infaz,işkence gibi şeylerin askerler
arasında konuşulduğuna şahit olmadığını belirttiği,

Tanık Ahmet UZUN'un 07/08/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Altıyol Jandarma Karakolunda askerlik hizmetini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Mehmet NAYMAN'ın 16/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1996 yılının
başlarında acemi birliği sonrası Dargeçit ilçesine askerlik görevi amacıyla gönderildiğini,araç şoförlüğü
yaptığını,soruşturma konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Cafer ÖZCAN'ın 16/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Altıyol Jandarma Karakolunda askerlik hizmetini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Orhan KURT'un 09/07/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Altıyol Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Lokman Turan PAMUKÇU'nun 26/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen
tarihlerde merkezde değil de Kuşluca Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine
getirdiğini,soruşturma konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Şaban KAYA'nın 20/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Suçatı ve Bostanlı Jandarma Karakollarında askerlik görevini yerine
getirdiğini,soruşturma konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Sezai ÇELEBİ'nin 24/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Temelli Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Yüksel ÇAKMAK'ın 20/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Çelik Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine getirdiğini,soruşturma konusu
olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Hilmi KIRKGÖZ'ün 07/08/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Bostanlı Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine getirdiğini,soruşturma
konusu olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,

Tanık Cemal KAVAKLI'nın 26/06/2014 tarihli kolluk ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde
merkezde değil de Suçatı Jandarma Karakolunda askerlik görevini yerine getirdiğini,soruşturma konusu
olaylarla ilgili bilgi ve görgüsünün olmadığını belirttiği,



Tanık Serdal ERDEM'in 12/06/2013 tarihli talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;1995-
1996 yıllarında askerlik görevini çavuş olarak Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında yaptığını,
Seyhan DOĞAN, Mehmet Emin ASLAN, Davut ALTINKAYNAK, Abdurrahman OLCAY,
Abdurrahman COŞKUN ve Nedim AKYÖN adlı kişilerin nasıl kaybolduklarına dair bir bilgisinin
olmadığını,ancak kendisi terhis olduktan sonra halen askerliği devam eden arkadaşlarıyla telefonda
görüştüğünde onların kendisine Mehmet Emin ASLAN'ın daha önce terörist olduğunu,aftan
yararlanarak köye dönüp koruculuğa başladığını ve adları geçen diğer şahıslarla birlikte kaçırıldığını
söylediklerini,belirtilen isimlerden Mehmet Emin ASLAN ve Davut ALTINKAYNAK'ı jandarmanın
erzakını temin eden kimseler olmaları nedeniyle hatırladığını,diğer şahısların kim olduğunu
bilmediğini,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili bilgisinin olmadığını,uzman çavuş
Bilal BATIRIR'ın kaybolmasıyla ilgili olarak bilgisinin olmadığını,öldürülerek cesedinin kalorifer
kazanında yakıldığına dair herhangi bir şey işitmediğini,kokudan dolayı kalorifer dairesine bir hafta
boyunca ancak maske ile giri lebildiği gibi bir  olayı yaşamadığını ve hatırlamadığını belirttiği,

Tanık Mehmet TAŞ'ın talimatla alınan 15/06/2013 tarihli kolluk ifadesinde özetle;askerliğine
ne zaman başladığını bilmediğini ancak 23/04/1996 yılında Dargeçit ilçesi Temelli Jandarma
Karakolundan askerliğini tamamlayarak terhis olduğunu,soruşturma kapsamındaki müşteki,şüpheli ve
tanıkları tanımadığını,çünkü kendisinin Dargeçit ilçe Jandarma Komutanlığında merkezde değil de
Temelli Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığını belirttiği,

Şüpheli Haydar TOPÇAM'ın talimatla tanık sıfatıyla alınan 19/03/2010 tarihli savcılık
ifadesinde özetle;belirtilen dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında Merkez Karakol
yardımcısı olarak görev yaptığını,gözaltına alma ve ifade işlemlerinde emir talimat yetkilerinin
olmadığını,bu görevin tamamıyla merkez karakol komutanlığına bağlı olduğunu,Seyhan DOĞAN ve
Davut ALTINKAYNAK adlı şahısları tanımadığını,daha doğrusu üzerinden oldukça zaman geçmesi
nedeniyle hatırlamadığını,gözaltına alınıp alınmadıklarını bilmediğini,o dönemde iddia edildiği gibi
olayların merkez karakol komutanlığında yaşanmadığını,kendisinin astı ve üstü olan kimselerin sivil
halka kötü muamelede bulunup ölümlerine yol açmadıklarını,ifade işlemlerinde özellikle
görevlendirilmiş bir personelin bulunmadığını,sıra kimde ise o an kim müsait ise ifade alma işlemini
onun yapmakta olduğunu,açık bir görevlendirmenin söz konusu olmadığını,o dönem karakol
komutanları olan Mahmut YILMAZ'ın halk tarafından çok sevilen birisi olduğunu,Dargeçit'in hassas
bölgelerden olması nedeniyle o dönem Dargeçit'te bir çok birliğin bulunduğunu,bu nedenle o birliklerde
neler yaşandığını merkez karakol komutanlığı görevlilerinin bilemeyeceğini belirttiği,

Tanık Mehmet Tevfik VURAL'ın 05/04/2012 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1987 yılından
1994 yılına kadar Dargeçit ilçesinde korucu başı olarak görev yaptığını,1994-1999 yılları arasında
Dargeçit ilçesi belediye başkanlığını yaptığını, Süleyman SEYHAN, Davut ALTINKAYNAK,
Abdurrahman OLCAY, Abdurrahman COŞKUN, Nedim AKYÖN, Seyhan DOĞAN, Mehmet Emin
ASLAN ve Bilal BATIRIR'ın kaybolmaları ve ölmeleri iddialarına ilişkin olarak doğrudan bilgi sahibi
olmadığını,ancak o dönemki belediye başkanı olduğu için bu kişilerin ailelerinin kendisinden zaman
zaman yardım istediklerini,kendisinin korumalarından olan Bahattin ERGEL ve Osman DEMİR'in de
kaybolan bu şahısları gözaltına alanlar arasında bulunduğunun söyleniyor olduğunu,konuyu
korumalarına sorduğunda bazı gözaltılarda orada olduklarını,gözaltına alınan şahısların jandarma
komutanlığına götürüldüklerini,sonrasını bilmediklerini söylediklerini,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın
kaybolmasından sonra Bilal'in anne ve babasının Tokat'tan geldiklerini,kendisinin onlara yardımcı
o lduğunu ,bunun  üze r ine  Hur ş i t  İMREN' in  kend i s ine  "uzman  çavuşun  a i l e s in i
barındırıyormuşsun,yardım ediyormuşsun,bunu bir daha duymamayım,bu uzman çavuş dağa
kaçmış,ailesine yardım etme" dediğini,sonraki günlerde İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'denaynı
konuda yine uyarı aldığını, Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu günlerde Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin görevine
başlayıp başlamadığını hatırlamadığını,ancak adı geçeni raporlu olduğu günlerde bir kez Dargeçit
ilçesinde görmüş olduğunu,kendisine raporunun devam ettiğini,Dargeçit'i özlediği için geldiğini
söylediğini,Bilal BATIRIR'ın o günlerde kaybolduğunu,Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin Dargeçit ilçesine
geldiğini ve 2-3 gün kaldıktan sonra Bodrum'a gittiğini bildiğini, Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu gün
Mehmet TİRE'nin ilçede olup olmadığını bilmediğini,Bilal BATIRIR'ın kaybolmasından bir kaç gün
önce Süleyman SEYHAN'ın cesedinin bir kuyuda bulunmuş olduğunu, Süleyman SEYHAN'ın



cesedinin yeriniBilal BATIRIR'ın yakınlarına söylemiş olduğunun ilçede konuşulduğunu,öğretmenlerin
ve müteahhidin kaçırılıp öldürülmesinden sonra bu olaya ilişkin olarak 1 teröristin teslim olduğunu,bu
teröristin ismini hatırlamadığını,ancak kendisini Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında Binbaşı Hurşit
İMREN'in yanında 1-2 kez gördüğünü belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli Muhammet DEMİREL'in
06/06/2013 tarihli tanık sıfatıyla alınan savcılık ifadesinde özetle;Olay tarihinde Mardin İl Jandarma
İstihbarat Şube Müdürü olduğunu,o dönem Mardin İl jandarma Komutanlığı içerisinde ayrı bir binada
JİT dedikleri jandarma istihbarat timinin olduğunu,bunların hiyerarşik olarak Mardin İl Jandarma
Komutanlığına değil de Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na bağlı olduklarını,bu timin
toplam 5-6 rütbeli personelden oluştuğunu,ayrıca bunların kullandığı sivil elemanların da olduğunu,bu
rütbelilerin kendilerine bağlı çalışmadığını ve genelde kod adı kullandıkları için isimlerini ve
faaliyetlerini bilmediğini,1995 yılında Cumhuriyet bayramından 1 gün önce Dargeçit ilçesinde 2
öğretmenin ve ertesi sabah 1 müteahhitin kaçırıldığını,1 gün sonra ise Bağözü Köyünde kaçırılanların
cesetlerinin bulunduğunu,bu olay sonrası faillerin yakalanması için Kızıltepe ilçesi sınırları içerisinde
bulunan jandarma komando taburunun Dargeçit ilçesine gönderildiğini,3-4 gün sonra Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin yaralanması üzerine kendisinin vekaleten Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanlığına görevlendirildiğini,hatırladığı kadarıyla Mehmet TİRE'nin ayrılmasından 1
hafta kadar sonra Dargeçitteki görevine başladığını,Dargeçit'e gittiği gün sabah saatlerinde Hurşit
İMREN'in komutasındaki komando taburunun Kızıltepe'ye dönmüş olduğunu,kendisi Dargeçit'e
gittiğinde öğretmenlerin kaçırılması ile ilgili olarak gözaltında bulunan bir kimsenin olmadığını,sonraki
günlerde İnsan Hakları Derneği'nin ve kayıp yakınlarının müracaatları üzerine savcılıktan ve
kaymakamlıktan bazı kişilerin gözaltına alınıp alınmadığını soran yazılar geldiğini,kendisinin de
karakollara yazı ile durumu sorduğunu,sorulan kişilerden yalnızca ikisinin Dargeçit ilçesinde gözaltına
alınıp sorgulanmaları için Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildikleri,orada da savcılığa
çıkarılıp serbest bırakıldıkları bilgisini alıp yazılara bu şekilde cevap verdiğini,bu 2 kişinin de
kendisinin Dargeçit'te göreve başlamasından önce Mardin il merkezine gönderilmiş olduklarını,kayıp
şahıslar hakkında kimsenin kendisine bir şey söylemediğini,Dargeçit'e gittiği sırada nezarethanede
Yusuf isimli bir teröristin olduğunu,bu şahsın ifadesinin de Dargeçit'te alınmadığını,Mardin İl Jandarma
Komutanlığına gönderilmiş olduğunu,bu şahıs ile yaptığı konuşmalarda Dargeçit'te meydana gelen
olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını kendisine söylediğini,yaklaşık 1 ay kadar sonra Aralık ayı içerisinde
Abbas DOĞAN adlı teröristin yakalanıp öğretmenlerin kaçırılması ile ilgili ifade vermesi olayını ise
bilmediğini,hatırladığı kadarıyla 1996 yılı Mart ayı ya da Nisan ayı sonuna kadar Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanlığı'na vekalet ettiğini,Dargeçit ilçesinde bulunduğu sırada Mehmet TİRE'nin raporlu
ya da izinli ikenilçeye hiç gelmediğini,Mart ayının başlarında bir cesedin bulunduğunu,bunun üzerine
söz konusu kuyuda gerekli araştırmanın yapılması için jandarmadan yeterli unsuru tedbiren olay yerine
gönderdiğini,bu kuyuda kemiklerin bulunduğunu,cesedin jandarma tarafından gözaltına alınan ve kayıp
olduğu ileri sürülen 6-7 kişiden biriye ait olduğunu,kemiklerin bulunduğu günlerde uzman çavuş Bilal
BATIRIR'ın askerlerden birine 100 dolar verip,sigara peynir vb. gibi şeyler aldırttığını,Bilal'in parasının
bulunmadığını,bu nedenle doları kemikleri bulan şahsın ailesinden almış olabileceğinin
konuşulduğunu,Bilal'in kemiklerin yerini söylemesi karşılığında kemiklerin bulunması öncesi aileden
para almış olabileceği,kemiklerin bulunmasından sonra ise paranın kalan kısmını almaya gittiğinde
cesedin yakınları veya örgüt tarafından öldürülmüş olabileceğine dair tahminlerin ileri
sürüldüğünü,kemiklerin bulunmasından 3-4 gün sonrauzman çavuş Bilal BATIRIR'ın görevine
gelmediği bildirilince bulunabileceği yerlerin araştırılmasını istediğini ancak sonuç alamadığını,idari
tahkikat başlatılınca kendisini en son gören askerlerin,uzman çavuşların,korucuların ve alışveriş yaptığı
esnafın ifadelerinin alınmış olduğunu, Bilal uzman çavuşun kayıp olduğu günlerde Mehmet TİRE ve
Hurşi t  İMREN'in i lçede olmadıklar ını ,olsalardı görecek veya duyacak olduğunu,Hurşit İMREN'in
kendisinin Dargeçit ilçesinde görev yaptığı yaklaşık 5 ay içerisinde Dargeçit ilçesinde hiç
kalmadığını,bazen operasyonlar için geldiğinde de operasyon bölgesine gittiğini,oradan da kendi
taburunun bulunduğu Kızıltepe ilçesine döndüğünü,Bilal uzmanın kaybolmasından sonra Bilal
BATIRIR'ın eşinin ve babasının geldiklerini hatırladığını,Bilal'in kaybolduğu tarihlerde Mehmet
TİRE'nin kesinlikle ilçede olmadığını,Bilal BATIRIR'ın kalorifer kazanında yakıldığına ihtimal



vermediğini,böyle bir şey olsaydı,olayı görmese dahi kokuyu duyacak olduğunu,kendisinin jandarmada
yatıp kalktığını,kokuyu ve Mehmet TİRE ile Hurşit İMREN'in geldiklerini bilip duymamasının
mümkün olmadığını,Mehmet Tevfik VURAL'ın o tarihte belediye başkanı olduğunu,onun yalan
söylediğini düşünmediğini,Mehmet Tevfik VURAL'ın Mehmet TİRE'nin raporluyken ilçeye gelip 2-3
gün kalıp döndüğünü söylemiş olduğu hatırlatıldığında böyle bir olayı hatırlamadığını ancak Mehmet
Tevfik VURAL'ı tanıdığını ve güvendiğini,Mehmet Tevfik VURAL'ın ifadesinde söylediği şeylerden
emin ise onun söylediklerinin doğru olduğunu,o yanlış hatırlamıyorsa kendisinin yanlış hatırlıyor
olabileceğini belirttiği,

Olay tarihinde Dargeçit Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan tanık HayriNurullah
YILDIRIM'ın 03/09/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995 yılı Eylül ayında Dargeçit lisesine
kimya öğretmeni olarak atandığını,29 Ekim bayramı törenlerinden önce 2 öğretmen arkadaşlarının örgüt
tarafından kaçırıldığını öğrendiğini,ertesi gün cesetlerinin bulunduğunu,bu olay nedeniyle öğretmen
arkadaşlarından bazılarının derslere girmeyeceklerini söylediklerini,bunun üzerine bütün öğretmenlerin
Sakarya İlkokulunda yapılan toplantıya çağırıldığını,bu toplantıda Hurşit Binbaşı ile Yüzbaşı Mehmet
TİRE'nin konuşma yaptıklarını,toplantıda kendisinin söz alarak öğretmenin kalması gereken lojmanda
Kaymakamın kaldığını,Kaymakamın güvenliğinin sağlanabileceğini,korumasının olduğunu,ama
öğretmenin korumasının olmadığını söylediğini,bunun üzerine Mehmet TİRE'nin kendisine "delikanlı
yaşın genç,kalem kılıçtan üstün derler,ama Dargeçit'te kılıç kalemden üstündür" demiş
olduğunu,herkesin lojmanlara yerleştirileceğini,lojmanlar boşaltılana kadar da isteyenlerin taburda
kalabileceğinin söylendiğini,bunun üzerine bekar olan öğretmenlerin tamamına yakının taburda
kalmaya başladıklarını,kendisinin de 2-3 gün kadar taburda kaldığını,taburda kaldıkları günlerde
öğrencilerinden bazılarının gözaltına alındığını duyduklarını,gözaltına alınanların tutulduğu yerde
bekleyenlerin arasında öğrencileri de görmüş olduklarını, kendilerinin taburun üst katındaki
yatakhanede kalıyor olduklarını,gözaltında tutulanların ise zemin katta olduklarını,demir parmaklıkların
arasından onları görebildiklerini,o tarihlerde birkaç arkadaşı ile birlikte yüzbaşı Mehmet
TİRE'ninyanına gidip onunla öğrencilerin durumunu konuşmak istediklerini,Mehmet TİRE'nin
kendilerine "onlar öğrenci değil terörist onlarla ilgili bana gelmeyin,zaten yapabileceğim bir şey
yok,Jitem geldi onlar sorguluyorlar" dediğini,o tarihlerde hayvanlarını otlatmak isteyen çocukların
jandarma komutanlığına gidip isimlerini yazdırıp izin alıyor olduklarını,izin süresini 5 dakika geçiren
çocukların gözaltına alınıp nezarette tutuluyor olduklarını,bu gözaltına almaların kayıt altına alınıyor
olduğunu düşünmediğini,bu konuyu Kaymakam Talip YEL'e ilettiklerinde Kaymakamın kendilerine
Altıyol askeri kontrol noktasını kastederek "Altıyol var,ben de çekiniyorum" demiş olduğunu,bu olaylar
öncesi okula devam etmeyen öğrencisi Seyhan DOĞAN'ın ailesiyle çocuğun okula devam etmesi için
görüştüğünde okul müdür vekili Dilek ÇOLAK'ınkendisine "bunların aileleri terörist onlara yardım
etmemen gerekir" dediğini,öğretmenlerin şehit edilmesinden sonra Seyhan DOĞAN'ın gözaltına
alındığını duyduğunu,o dönemde görev yapan kaymakam,hakim ve savcıların bu konuda bilgilerinin
olduğunu düşünmediğini,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE ileilçe milli eğitim şube müdürü
Abdullah ÇOLAK ile eşi Dilek ÇOLAK'ın çok sıkı aile dostu olduklarını,Mehmet TİRE'nin rapor alıp
ilçeden ayrıldığı söylendiği günlerde Mehmet TİRE'yi Abdullah ÇOLAK'ın evinde bir kısım
arkadaşlarının görmüş olduğunu belirttiği,

Tanık Kenan ULAŞ'ın 11/06/2013 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde
özetle;08/03/1996 tarihinde Altınoluk Köyünde korucu olarak görev ifa ediyor olduğunu,halen de bu
görevini yürütüyor olduğunu,Bilal BATIRIR,Seyhan DOĞAN,Mehmet Emin ASLAN,Davut
ALTINKAYNAK,Abdurrahman OLCAY,Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Seyhan DOĞAN
ve Süleyman SEYHAN adlı şahısların isimlerini ilk defa duyduğunu,bahsedilen olaylar hakkında bilgi
ve duyumunun olmadığını,o tarihlerde askerlik hizmetini yerine getiyor olabileceğini belirtiği,

Tanık Sadık ÖZDEMİR'in 12/06/2013 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde
özetle;1994 yılında GKK olarak görev yapmaya başladığını,ancak kendisinin Dargeçit ilçe merkezinde
değil Yoncalı Köyünde koruculuk yaptığını,soruşturmaya konu kayıp şahısları tanımadığını,isimlerini
ilk defa duyduğunu belirttiği,

Tanık Ömer UĞURTAY'ın 12/06/2013 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
ifadesinde özetle;20 yaşından bu yana GKK olarak görev yapıyor olduğunu,ancak kendisinin Dargeçit



ilçe merkezinde değil de Altınoluk Köyünde koruculuk yaptığını,soruşturmaya konu kayıp şahısları
tanımadığını,isimlerini ilk defa duyduğunu belirttiği,

Tanık Mehmet DOĞAN'ın 12/06/2013 tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan
ifadesinde özetle;1993 yılı Kasım ayında GKK olarak göreve başladığını,ancak kendisinin Dargeçit ilçe
merkezinde değil Tavşanlı Köyünde koruculuk yaptığını,soruşturmaya konu kayıp şahısları
tanımadığını,isimlerini ilk defa duyduğunu belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli köy korucusu Mahmut
AYAZ'ın tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 08/07/2011 tarihli ifadesinde
özetle;1990-2010 yılları arasında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı korucu olarak
çalıştığını,1993-2004 yılları arasında Dargeçit ilçesinde 2 tim halinde bulunan koruculardan oluşan
timlerden birinin başında korucu başı olarak görev yaptığını,diğer timin başında ise arkadaşı Naif
ÇELİK' in  görevl i  o lduğunu,  kendi ler in in  adl i  i ş lere  kar ışmadığını ,operasyonlara
çıktıklarını,gerektiğinde yer gösterdiklerini,gözaltına alma işlemlerine karışmadıklarını,29/10/1995
tarihinde Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin kaçırılarak şehit edildiğini,bu olaydan dolayı birçok kişinin
gözaltına alındığını,kimlerin gözaltına alındığını bilmediğini,Mehmet Emin ASLAN'ın gözaltına alınıp
alınmadığından emin olmadığını,ancak Nedim AKYÖN, Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN ve
Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların gözaltına alındıklarını bildiğini,o dönem duyduğu kadarıyla bu
çocuklardan Nedim AKYÖN ile Seyhan DOĞAN'ın öğretmenlerin kaçırıldığı gece teröristlere
öğretmenlerin evini göstermiş olduklarını, Süleyman SEYHAN'ın da yine aynı olay ile ilgili olarak suça
iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış olduğunu,Süleyman SEYHAN'ın cesedinin bir süre sonra
Korucu Köyündeki bir kuyuda bulunduğunu, Bilal BATIRIR isimli uzman çavuşu tanıdığını,kendisi ile
birlikte göreve çıkmışlıklarının bulunduğunu,Bilal BATIRIR adlı uzman çavuşun herhangi bir
probleminin olmadığını, PKK sempatizanlığı veya örgüte yakınlığı gibi durumun mümkün
olmadığını,çünkü uzman çavuşun örgüte yönelik operasyonlara iştirak ederek bizzat çatışmaya giriyor
olduğunu,uzman çavuşun nasıl kaybolduğunu bilmediğini,ancak bir gün kaybolduğunun
söylendiğini,terör örgütüne katıldığına dair iddialar ortaya atıldığını,bir süre sonra ise Süleyman
SEYHAN'ın cesedinin yerini 10.000 Mark karşılığında Süleyman SEYHAN'ın çocuklarına söylediğinin
konuşulduğunu,o dönem jandarma komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin
öğretmenleri kaçıranların faillerini bulmak için operasyona çıktığı sırada BTR aracının içerisinde
kazaen patlayan silah neticesinde gözünden yaralanmış olduğunu,bu kapsamda rapor aldığını,rapor
aldığı süre içerisinde yerine vekaleten Muhammet DEMİREL isimli Binbaşının görev yaptığını,Hurşit
İMREN'in ise seyyar komando tabur komutanı olduğunu,dağdaki operasyonlara katıldığını,şehir
içindeki gözaltı işlemlerine karışmadığını,Bilal uzman çavuşun akıbeti hakkında bilgi sahibi
olmadığını,ancak kaybolduktan bir süre sonra merkez karakol komutanı olan Mahmut YILMAZ'a Bilal
BATIRIR'ın bulunup bulunmadığını sorduğunda Mahmut YILMAZ'ın kendisine konuyu kapatmasını ve
ku r c a l amamas ı  g e r ek t i ğ i n i  söylediğini,kaybolan çocukların akıbeti hakkında bilgi sahibi
olmadığını,ancak Nedim AKYÖN'ün ağabeyinin bildiği kadarıyla 1990'lı yıllarda PKK terör örgütü
tarafından ajan olduğu gerekçesiyle vurulduğunu belirttiği,

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheli köy korucusu Naif
ÇELİK'in tanık sıfatıyla Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 06/07/2011 tarihli ifadesinde
özetle;1993-2004 yılları arasında Dargeçit ilçesinde 2 tim halinde bulunan koruculardan bir timin
başında korucu başı olarak çalıştığını,halen korucu olarak görev yaptığını,adli işlerle kendilerinin
ilgilenmediğini,Süleyman SEYHAN'ı tanıdığını,ancak kendisi ile diyaloğunun bulunmadığını,kaybolan
mağdurların hiçbirisini tanımadığını,kaybolan şahısların yakınlarının kendisi ile bu konuda
görüşmediklerini,kaybolan şahısların gözaltına alınmalarında görev almadığını,kaybolan şahısların
jandarma tarafından gözaltına alınıp alınmadığını bilmediğini,uzman çavuş Bilal BATIRIR'ı tanıdığını,o
dönem kaybolduğunu duyduğunu ancak akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını,kayıp şahısların
öğretmenlerin şehit edilmesi olayına karışıp karışmadıklarını bilmediğini,hatırladığı kadarıyla o dönem
jandarma birlik komutanının Mehmet TİRE olduğunu,Mehmet TİRE'nin o dönem gözünden
yaralandığını,bildiği kadarıyla sebebinin elinde silah patlaması olduğunu ancak net hatırlamadığını
belirttiği,

Uzm. Çvş. TanıkAli ARISOY'un talimatla alınan 10/06/2010 tarihli savcılık ifadesinde



özetle;03/11/1995 tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında mekanize birimde BTR şoförü
olarak görevli olduğunu,gözaltı ve ifade işlemlerine katılmadığını,bir takım şüpheli şahısların gözaltına
alınıp karakola getiri lmesinde nakilde kullanılan aracın şoförlüğünü yaptığını,ancak gözaltına alınan
şahısların kimler olduklarını ve neden gözaltına aldındıklarını bilmediğini,Seyhan DOĞAN ve Davut
ALTINKAYNAK isimli şahısları tanımadığını,bundan dolayı gözaltı olayına ilişkin olarak bilgi sahibi
olmadığını,Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Mahmut YILMAZ,merkez karakolunda görevli
Uzm.Çvş Nedai TUNÇ ve Kürtçe bildiğinden dolayı Uzm.J.Çvş. Faruk ÇETİN'in o dönem ifade alma
işlemlerine katılıyor olduklarını,bildiği kadarıyla Faruk ÇETİN'in bir arkadaşının vurması neticesinde
ölmüş olduğunu,sorgulara Mehmet TİRE'nin de katılıyor olduğunu belirttiği,

Tanık Ali ARISOY'un bir diğer ifadesi olan 07/02/2013 tarihli savcılık ifadesinde özetle;Uzm.
Çvş. Bilal BATIRIR'ın kendisiyle aynı dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyor
olduğunu,evleri taburun karşısında olan Çelikler olarak ifade edilen korucuların Mehmet TİRE'nin
yargısız infazlarında tetikçilik yaptıklarının söyleniyor olduğunu,korucu olan ve Çelikler olarak ifade
edilen şahısların 4 kişi olduğunu,soyadlarının Çelik olduğunu,karakolda görev yapmadığı için bu
şahıslarla görüşmüyor olduğunu,başka korucuların da isimlerinin benzer olaylarda geçtiğini,ancak bu
isimleri hatırlamadığını,İlçe Jandarma Komutanı Mehmet  TİRE 'n in  t a l imat ı  veya  i zn iy le  baz ı
şahıslar ıörgüte mil is l ik yaptıklarını  i ler i  sürülerek geceleri  evlerinden al ıp araziye götürülüp infaz
ett iklerinin,araziye gömdükleri hususlarının karakolda sürekli konuşulan ve herkesçe bilinen şeyler
olduğunu,bu tür olayların Mehmet TİRE'den önceki İlçe Jandarma Komutanı döneminde
olmadığını,Mehmet TİRE'nin göreve başlamasıyla birl ikte fail i  meçhul cinayetler  ve kaybetmelerin
başladığını ,Çelikler olarak ifade edilen korucuların alacakları şahısların evlerinin önünde pusuda
bekleyip tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan şahsı ağzını kapatarak karakola sorguya getirdiklerinin,ancak
resmi gözaltı  işlemi yapılmaksızın bir kaç gün sonra da bu şahısların kaybolduğunun sıkça söyleniyor
olduğunu,Hurşit İMREN'in komando tabur komutanı olduğunu,taburun merkezinin Kızıltepe'de
olduğunu,ancak Dargeçit ilçesinde de tabura bağlı 2 bölüğün bulunduğunu,bu bölükler ile İlçe Jandarma
Komutanlığının aynı yerde olduğunu,bu nedenle Hurşit İMREN'in sürekli olarak Dargeçit ilçesinde
bulunduğunu,bu tür yargısız infazlar ve kaybetmelerde binbaşı Hurşit İMREN,İlçe Jandarma Komutanı
Mehmet  TİRE ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut  YILMAZ'ın parmağı olduğu
hususunun söyleniyor olduğunu,bu kişilerin bir kısım korucuları da kullanıyor olduklarını,öğretmenlerin
ve müteahhidin öldürülmesinden sonra öğretmenlerin evinin etrafında oturanlardan 5-6 kişinin gözaltına
alındığını BTR'de görev yapan Faruk ÇETİN uzman çavuştan duyduğunu,Faruk uzmanın Kürtçe bildiği
için sorgulara katılıyor olduğunu,Faruk uzmanın BTR'de nöbetçi olduğu esnada kendisine bunları
anlattığını,Faruk uzmanın 1999 yada 2000 yılında öldüğünü,öğretmen ve müteahhite ait cesetlerin
bulunmasından bir kaç gün sonra kendisinin şoförlüğünü yaptığı BTR aracı ile gözaltına alınanlardan
birini Kılavuz Köyü taraflarına götürdüklerini,bu şahsın ismini bilmediğini,gözlerinin bağlı olduğunu,ne
için götürüldüğünün söylenmediğini,ancak infaz için götürüldüğünü tahmin ettiğini,bu esnada İlçe
Jandarma Komutanının BTR'nin üstünde silahların olduğu kulenin yanında oturuyor olduğunu,içeride
de 8 BTR'ci asker ile silahçı uzman çavuş Hilmi SİLBIYIK'ın bulunduğunu,ilçeden çıkmadan önce
sarsıntıdan dolayı silahın 1 el patladığını,kurşunun ön kapağa çarpıp seken parçaların Mehmet TİRE'nin
gözüne isabet etmesi sonrası görevin iptal edildiğini,gözaltındaki şahsın araçtan indirilip nezarethaneye
götürüldüğünü,bir daha bu şahsı görmediğini,o günlerde Faruk uzmanın kendisine gözaltındakilerden 4-
5 kişinin Mehmet TİRE'nin yaralanmasından önce Kuyubaşı mezrasına götürüldüğünü,infaz edilip kireç
kuyular ına  a t ı ld ığ ın ı ,bunlardan  b i r in in in  Bağözü köyü yakın ında  infaz  ed i l ip  kuyuya  a t ı ld ığ ın ı
anlattığını,bu olaylarla ilgili gözaltına alınanlardan sadece bahsettiği şahsı Mehmet TİRE'nin yaralandığı
olayda gördüğünü,diğer kimselerin gözaltına alındığını duyduğunu,ancak görmediğini,o tarihlerde bu
olaylara şahit olan görevlilerin konuşmasının mümkün olmadığını,Hasan FİLİK ve Nedai TUNÇ adlı
rütbeli personelin karakolda görev yapmaları nedeniyle bu konuları kendisinden daha iyi bildiğini
düşündüğünü,ancak konuşup konuşmayacaklarını bilemeyeceğini,Mardin İl Jandarma
Komutanlığındanistihbarat şubeden sorgu için bazen gelenlerin olduğunu ancak bu kişilerin kesinlikle
kayı t  d ı ş ı  göza l t ına  a l ınankimseler  iç in  ge lmedik le r in i ,bu kişilerin teslim olan veya yakalanan
teröristlerin ifadelerinin alınması için geldiklerini,gözaltına alınanlardan Süleyman SEYHAN'ın
cesedinin bulunması olayı ile ilgili olarak bir şey hatırlamadığını, Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu gün



mesai sonunda eve gitmekte iken Bilal BATIRIR ile bölük içerisinde karşılaştığını,Bilal BATIRIR'ın
evinde bir arkadaşının eşinin misafir olarak bulunması nedeniyle o gece eve gitmeyeceğini,bölükte
kalacağını kendisine söylediğini,bunun üzerine kendisinin evine gittiğini,ertesi sabah işe gittiğinde Bilal
BATIRIR'ın olmadığını,ancak anormal bir durumun da olmadığını, o gün BTR'nin başında veya
BTR'cilerin odasında mesaisini tamamladığını,o gün Bilal'in kaybolduğuna dair bir şey duymadığını,bir
sonraki gün kendisinin mesaide bulunduğu sırada Bilal BATIRIR'ın eşi Hatice BATIRIR ile kendisinin
eşinin bölüğe geldiğini,onları görünce yanlarına gittiğini, Hatice BATIRIR'ın kendisine Bilal'in eve
gelmediğini,ondan haber alamadığını,merak edip sormak için geldiğini söylediğini,bunun üzerine eşi ve
Hatice BATIRIR'ın İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE'nin odasına gittiğini ,Mehmet TİRE'nin o
tar ihte  orada olduğundan kesinl ikle  emin olduğunu,Mehmet TİRE'nin hava değişiminden dönmüş
olduğunu,ancak resmi olarak göreve başlayıp başlamadığını hatırlamadığını, eşinin kendisine odaya
girdiğinde Mehmet TİRE'nin resmi kıyafetli olduğunu söylediğini,eşi ve Hatice BATIRIR'ın bölük
komutanının yanından çıktıktan sonra kendisinin yanına uğradıklarını,Mehmet TİRE'nin Hatice hanıma
"senin kocan iyi biri değildi,İskenderun'da küçük bir kıza tecavüz etmiş,ben Bilalle uğraşamam" diyerek
Hatice BATIRIR'ı terslediğini Hatice BATIRIR'ın kendisine ağlayarak anlattığını,Bilal'in anne ve
babasının da bir kaç gün sonra ilçeye gelip Bilal'i aradığını, onlara da çocuklarının dağa çıkıp örgüte
katıldığının söylendiğini,bunu söyleyenlerin kim olduğunu bilmediğini, o tarihlerde karakol içerisinde
Bilal'in kaybolması ile ilgili olarak 2 farklı söylentinin olduğunu, bazılarının Bilal'in karakoldan başına
kapşonunu çekerek çıktığını söylediklerini,bazılarının ise kalorifer kazanına atılıp yakıldığından
bahsettiklerini,Hatice BATIRIR'ın ifadesinde şüphelendiğini belirttiği Mahmut Başçavuşun bu tür
olaylara karıştığı söylenen biri olduğunu, Kerim uzman çavuşun da Mehmet TİRE'nin adamı olarak
bilindiğini,Hatice BATIRIR'ın ifadesinde belirttiği Hasan astsubayın Hasan YILMAZ olduğunu tahmin
ettiğini, Hatice BATIRIR'ın ifadesinde bahsi geçen Haydar astsubayı Mehmet TİRE'nin yanında çok
görmediğini,Hurşit İMREN'in yanında çok gördüğünü,çarşıdan adam alıp Kuşluca Köyüne götürülüp
infaz edilmesi gibi olaylarda kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini,o tarihte ifade alan astsubay ve
uzman çavuşların kod adı kullanıyor olduklarını, ancak kimin hangi kod adını kullanıyor olduğunu
bilmediğini,o tarihte silahlarını evlerine götürüp getirdiklerini,sürekli yanlarında taşıdıklarını, bu
nedenle Bilal'in silahını bölükte bırakıp ayrılmasının kendisine inandırıcı gelmediğini, kendisine okunan
Bilal uzmanın kaybolmasına ilişkin vukuat raporunun aksine Bilal uzman çavuşun mesaiye gelmediği
gün ve sonrasında h i ç b i r  y e r d e  a r a nmad ı ğ ı n ı,Bilal uzman çavuşun ü l k ü cü  g ö r ü ş e  s a h i p
olduğunu,PKK'ya katılmasının mümkün olmadığını,  merkez karakolunda görev yaptığı için yargısız
infazları  bilmesi nedeniyle öldürüldüğünü düşündüğünü belirttiği,

Tanık Ali ARISOY'un ifadelerinde bahsi geçen ''Çelikler'' olarak ifade edilen korucuların
şüpheliler Naif ÇELİK, Mehmet Emin ÇELİK, Sadık ÇELİK ve Fevzi ÇELİK olduklarının
anlaşıldığı,bahsi geçen şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği,

Tanık Ali ARISOY'un ifadelerinde bahsi geçen ve soruşturma kapsamında tanık olarak
beyanına başvurulması gereken Uzm. Çvş. Faruk Çetin'in 17/12/2002 tarihinde vefat etmiş olması
nedeniyle beyanına başvurulmasının mümkün olmadığı,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin tanık sıfatıyla talimatla alınan savcılık ifadesinde özetle;03/11/1995
tarihinde operasyonda yaralandığını,bunun üzerine Mardin Devlet Hastanesine daha sonra da Diyarbakır
Askeri Hastanesine oradan da Gata'ya gönderildiğini,gözünden ve dizinden ameliyat olduğunu,4 buçuk
ay rapor aldığını,o dönem Seyhan DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK'ın dağ kadrosuna katıldıklarına
dair duyumlar olduğunu,fakat kendisinin görev yaptığı süre içerisinde adı geçen şahısların gözaltına
alınmalarına ilişkin bir talimatının olmadığını,şahısların gözaltına alınmadıklarını,ancak diğer konularda
birliği emir komuta ettiği,ilçenin emniyet ve asayişinden sorumlu olduğu için terör olayları nedeniyle
gözaltına alma konularında emir ve talimat verdiği durumların olduğunu,gözaltına alma işlemlerinde
bizzat bulunmadığını,ifade almak için özel olarak görevlendirilen bir kimsenin olmadığını belirttiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin müdafii huzurunda talimatla alınan 31/05/2006 tarihli savcılık
ifadesinde özetle;olay tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapıyor
olduğunu,03/11/1995 günü gerçekleştirlen bir operasyon sonrasında yaralandığı için hava değişimi
aldığını ve hava değişimi uyarınca tedavi olmak maksadıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisine
gittiğini,4,5 ay kadar bu nedenle Dargeçit'teki görevinin başında olamadığını,kendisi hakkındaki



iddiaların asılsız olduğunu,o dönemde PKK terör örgütü üyelerinin de askeri kıyafetler giyerek evlerine
gittikleri kişileri alıp götürmeleri gibi durumların söz konusu olabildiğini,kayıp şahıs oldukları  ifade
edi len kimseler in  o  dönem örgüte  kat ı ld ıklar ına  i l i şkin  söylent i ler in  de  bulunduğunu,hakkındaki
iddiaların dayanaksız olduğunu,keza bu işi yapacak çok sayıda personel varkenİlçe Jandarma
Komutanının ikamet aramalarına katılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını,ifadesini
okuduğu Makbule ASLAN adlı müştekinin isim olarak kendisini ve bir astsubayı biliyor olmasının
dikkate şayan olduğunu, is imler in  maksat l ı  o larak  müşteki le re  öğre t i ld iğ in i  düşündüğünü,asker i
personelin hedef gösteri lerek terörle mücadelenin zaafa uğratı lmasının hedeflendiğini ,suçlamalarla
hiçbir ilgisinin olmadığını,o tarihlerde belirttiği üzere hava değişimi nedeniyle Ankara ilinde olduğunu
belirttiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin 26/03/2012 tarihinde dosyaya sunmuş olduğu beyan dilekçesinde
özetle;kendisinin 29/10/1995 tarihindeDargeçit ilçesinde evlerinden terör örgütü üyeleri tarafından
kaçırılan 2 öğretmenin bulunması için başlayan operasyonlar esnasında 03/11/1995 tarhinde ateşli silah
ile gözünden ve dizinden yaralandığını,yaralanması sonrası önce Mardin Devlet Hastanesine
müteakiben Diyarbakır Asker Hastanesine oradan da 04/11/1995 tarihinde Gata'ya sevk
edildiğini,05/11/1995 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisine yatış yaptığını,17/11/1995 tarihinde
hastaneden çıkışının yapıldığını,akabinde 17/01/1996 tarihinde tekrar Gata'ya yatışının
yapıldığını,01/02/1996 günü hastaneden çıkışının yapıldığını,hakkındaki iddiaların bu nedenle
dayanaksız olduğunu belirttiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin kazaen yaralanması neticesinde hava değişimi aldığına ve belirtilen
suç tarihlerinde Dargeçit İlçesinde bulunmadığına dair savunması kapsamında yapılan araştırma:

Konuya ilişkin olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi
Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği'nin23/08/2011 tarihli cevabi yazısında özetle;Mehmet
TİRE'nin 05/11/1995 tarihinde sol göz perforan yaralanma tanısıyla kliniğe yatırıldığının,adı geçene
14/11/1995 tarihinde "intraorbital yabancı cisim eksplorasyonu" ameliyatı yapılarak 17/11/1995
tarihinde Gata Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın 14/11/1995 tarih ve 932 sayılı "C/9 SMK 2(iki) ay istirahati
uygundur" kararı ile taburcu edilmiş olduğunun,istirahati sonrası 17/01/1996 tarihinde yeniden kliniğe
yatırıldığının,Gata Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın 31/01/1996 tarih ve 625 sayılı ''A/9 F-1,A/9 F-3 sınıfı
görevini yapar,5(beş) gün iş ve gücünden kalmıştır,vücut fonksiyon kayıp oranı %0(sıfır)'dır,uzuv zaafı
yoktur" kararı ile 01/02/1996 tarihinde taburcu edildiğinin ve ilgili hastane evraklarının ekte
sunulduğunun belirtildiği,

Genel Kurmay Başkanlığı Diyarbakır Asker Hastanesi Baştabipliğinden gelen 08/07/2011
tarihli cevabi yazıda Mehmet TİRE'nin 01/10/1995-01/04/1996 tarihleri arasında ilgili hastanede tedavi
gördüğüne ilişkin hastanenin arşiv kısmında ve otomasyon sisteminde yapılan tetkikte herhangi bir
kayda rastlanılmadığının tespit edildiği,

Mardin Devlet Hastanesi'nin 25/06/2014 tarih ve 84844131/5182 sayılı cevabi yazısında
özetle;hastanenin otomasyon ve arşiv bölümünde yapılan incelemelerde 03/11/1995 tarihinde Mehmet
TİRE'ye ilişkin herhangi bir veri giriş kaydına rastlanmadığının belirtildiği,

Dosyada bulunan Mehmet TİRE'nin kazaen yaralanmasına ilişkin olarakDargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen Mahmut YILMAZ,Haydar TOPÇAM ve J.Astsb.Üçvş Ahmet ÇİÇEK'in
imzalarını taşıyan 02/11/1995 tarihli olay yeri tespit tutanağında özetle;Dargeçit Jandarma Komando
TaburKomutanlığı'nın 02/11/1995 gün ve HRK:7130-3-95/3 5 M ile silah deposu olduğu belirtilen Ulaş
Köyü doğusundaki (50-51) koordinatlarında bulunan sığınağa gitmek üzere saat 15:30'da yola çıkan
BTR-60 zırhlı personel taşıyıcı üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE komutasındaki
konvoyun Dargeçit İlçesindeki Kılavuz köyü istikameti çıkışının 250. metresinde seyir halinde olduğu
sırada zırhlı taşıyıcı üzerinde bulunan biksi marka mekanik ve elektrikle çalışan makineli tüfeğin
kendiliğinden ateş alması sonucu araç üzerinde bulunan Mehmet TİRE'nin sol göz alt kapağından
yaralandığının belirtildiği,

Konuya ilişkin olarak J. Er Arif TOPÇU'nun Hurşit İMREN ve J.Astsb.Kd.Bçvş. Necati
KIRÇAL(Personel İşlem Astsubayı) tarafından alınan 04/11/1995 tarihli ifadesinde özetle;yaklaşık 9
aydır mekanize timinde görevli olduğunu,03/11/1995 günü saat 15:30 sıralarında görevli olarak Kılavuz
Karakoluna gitmek üzere hareket ettikten bir kaç dakika sonra silah sesi duyduğunu,bu arada silahını



mazgaldan dışarıya doğru uzatmış olduğunu,MG-3'çü olan Uzm.J.Çvş. Hilmi SİLBIYIK'ın bu esnada
silahların yanındaki koltukta oturuyor olduğunu,aracın içinde bulunan herkesin de oturmuş ya da
çömelmiş vaziyette olduğunu,kendisi silahların yani araca monteli olan biksi ve uçaksavarın hemen
yanındaki koltukta oturduğundan birisinin silahın tetiğine el uzatmış olsa gözüne çarpacak olduğunu
ancak böyle bir el uzatma veya silaha dokunma olayının olmadığını,duyduğu kadarıyla biksi silahın
patladığını ve BTR'nin açık olan kapağına vurması sonucu fırlayan parçaların bazı kişilerin
yaralanmasına sebep olduğunu,hemen oradan geri dönerek bölüğe geldiklerini belirttiği,

Konuya ilişkin olarak Uzm.J.I.Kad.Çvş. Hilmi SİLBIYIK'ın J.Kurmay Binb.(Kızıltepe
J.Komando Tabur Komutanı) Hurşit İMREN ve J.Astsb.Kd.Bçvş Necati KIRÇAL(Personel İşlem
Astsubayı) tarafından alınan 04/11/1995 tarihli ifadesinde özetle;yaklaşık 4 yıldır BTR-60 aracında
MG-3 nişancısı olarak görev yapmakta olduğunu,03/11/1995 günü saat 15:30 sıralarında J.Yüzbaşı
Mehmet TİRE komutasında görevli olarak Kılavuz karakoluna gitmek üzere hareket ettikten bir kaç
dakika sonra ilçe çıkışında araca monteli olan biksi marka silahın 1 el patlaması sonucu aracın üzerinde
bulunanJ.Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bir kısım diğer personelin merminin BTR kapağına çarpması ve
kapaktan fırlayan parçanın isabet etmesi sonucu muhtelif yerlerinden yaralandıklarını,bölük
merkezinden çıkarken kendisinin biksiyi ve uçaksavarı doldurduğunu,her 2 silahın da emniyette
olduğunu,patlamadan sonra baktığında her 2 silahın emniyet mandalının da kapalı olduğunu,silahların
tetiklerine kesinlikle dokunmadığını,her 2 silahın da kendisinin hakimiyeti altında olduğundan kimsenin
tetiğe dokunmasının ve ateş etmesinin mümkün olmadığını,normal şartlarda silahın nasıl ateş aldığını
bilmediğini,ancak bildiği kadarıyla araca monteli bulunan biksi silahı elektrikli olarak ateşlenmek ile
birlikte akımını direk olarak aküden almakta olduğundan silahın bozuk olan yolda meydana gelen
sarsıntı neticesinde gelişen şase sonucunda ateşlenmiş olabileceğini belirttiği,

CEVABİ YAZILAR:
20/07/2011 tarihli jandarma tutanağında özetle;Hikmet KAYA, Abdurrahman COŞKUN

,Mehmet Emin ASLAN, Nedim AKYÖN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY ve Davut
ALTINKAYNAK'ın gözaltına alındıklarına dair Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında herhangi bir
belgenin bulunmadığının,2008 yılı öncesine ait nezarethane defterlerinin bulunamadığının,adı
geçenlerin ve Bilal BATIRIR'ın PKK terör örgütüne katıldıklarına dair herhangi bir rapor ve bilginin
olmadığının belirtildiği,

29/07/2011 tarihli jandarma tutanağında özetle;07/03/1996-10/03/1996 tarihlerinde rütbeli
personelin kaldığı lojmanları korumakla görevli erbaş ve erlerin tam olarak kimler olduğunun tespit
edilemediğinin belirtildiği,

28/07/2011 tarihli jandarma tutanağında özetle;29/09/1995-08/04/1996 tarihleri arasında
kaloriferci olarak kazan dairesinde çalışan askerler ve kazan dairesinden sorumlu rütbelilerin kimler
olduklarının tutulan kayıtlarda böyle bir bilgi yer almadığından tespit edilemediğinin,1995-1996
yıllarında kaloriferlerin hangi tarihe kadar yakıldığının tespit edilemediğinin ancak günümüzde Nisan
ayı sonuna kadar yakıldığının belirtildiği,

15/06/2009 tarihli jandarma tutanağında özetle;30/10/1995-05/11/1995 tarihleri arasındaki
nezarethane kayıt defterinin 10 yıllık saklama süresi dolduğundan imha edilmesi nedeniyle istenilen
kayıtların bulunamadığının belirtilerek,söz konusu kayıtların 10 yıl saklanmak üzere arşive
kaldırılacağına ilişkin talimatı içerir nezaret ve emniyet odası defteri kullanma talimatının Cumhuriyet
Başsavcılığımıza gönderildiği,20/06/2009 tarihli jandarma tutanağının da benzer içerikte olduğu,

12/07/2011 tarihli jandarma tutanağında özetle;29/09/1995-08/04/1996 tarihleri arasındaki
nezaret bilgilerini gösteren nezarethane defterinin merkez jandarma karakol komutanlığı birlik hizmet
binasında bulunan depo ve evrakların incelenmesinde bulunamadığının,2008 yılı öncesine ait
nezarethane def ter ler inin  bulunamadığının , imha edi ldiğine dair  imha tutanağının
bulunamadığının,defterin arşive kaldırıldığına dair bilgi ve belge bulunamadığının,karakolda arşiv
odasının bulunmadığının,2000 yılı öncesinde bilgisayar sistemi mevcut olmadığından bilgisayar
kayıtlarına da rastlanılmadığının belirtildiği,

Jandarma Gelen Komutanlığı'nın 21/12/2009 tarihli cevabi yazısında özetle;01/11/1995-
03/11/1995 tarihleri arasında görev yapan personelin listesinin ekte gönderildiğinin belirtildiği,

13/07/2011 tarihli Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen 14/07/2011



tarihli cevabi yazıda özetle;soruşturmaya konu kayıp şahıslarla ilgili olarak emniyette örgütün dağ
kadrosuna katıldıklarına dair bir bilgi ve belge bulunmadığının,kayıp şahısların öğretmenlerin şehit
edilmesi olayına karıştıklarına dair bilgi ve belge bulunmadığının belirtildiği,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin raporlu olduğu dönemde fiilen Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığında bulunup bulunmadığının tespiti bakımından Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına
yazılan müzekkereye verilen 12/06/2014 tarihli cevabi yazıda özetle;Mehmet TİRE'nin Dargeçit İlçe
Jandarma Komutanlığında 03/11/1995-15/03/1996 tarihleri arasında düzenlenen herhangi bir evrakta
imzasına rastlanmadığının belirtildiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 20/05/2014 tarihli cevabi yazısında 1995 yılında
görevli Temelli köyünden olan Ramazan adlı geçici köy korucularının Ramazan SAVCI,RAmazan
AKSU,Ramazan DAĞ,Ramazan KESKİN oldukları belirtilerek adı geçenlere ait teşhise elverişli
fotoğrafların gönderildiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın 24/06/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;şüpheli Hurşit
İMREN ve komutanlığını yaptığı Mardin ili Kızıltepe ilçesinde konuşlu komando tabur
komutanlığından herhangi bir askeri birlik veya timin operasyon veyahut başka bir amaç ile
25/11/1995-25/12/1995 ve 05/03/1996-15/03/1996 tarihleri arasında Dargeçit ilçesinde veyahut
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görevlendirilip görevlendirilmediğine,görevlendirilmiş ise tam
olarak hangi tarihler arasında hangi amaç ve sıfatla görevlendirildiğine dair kayıtların yapılan tetkikinde
herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığının belirtildiği,

Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği'nin 01/07/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;30/10/1995-
08/11/1995 tarihleri  arasında soruşturmaya konu kayıp şahısların gözalt ına alınma
işlemlerinde,sorgularında Dargeçit İlçe Emniyet Amirliğinde görevli özel harekat polisleri veya diğer
personelin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında görevlendirildiğine dair herhangi
bir bilgi ve belgeye rastlanmadığının belirtildiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 25/06/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;kayıtların
yapılan tetkikinde 1995 yılında 2 öğretmenin kaçırılması olayı sonrası Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı'na Mardin il merkezinde bulunan veya diğer illerde bulunan askeri birimlerden sorgu ve
benzeri gibi herhangi bir sebeple gelen personelin bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi ve
belgeye rastlanmadığının belirtildiği,

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 25/06/2014 tarihli bir diğer cevabi yazısında
özetle;01/10/1994-01/12/1994 ve 30/10/1995-09/11/1995 tarihleri arasında Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığındaki nezarethanenin sorumlusu olan personelin kimlik bilgileri ve görevlendirmelerine
esas belgelerin bulunamadığının,günümüzdeki nezarethane sorumlusunun rütbesinin jandarma astsubay
olduğunun,Abdurrahman COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY'ın gözaltına alınmaları sonrası
09/11/1995 günü saat 11:00 sıralarında sorgulanmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na
sevklerinde görev alan personelin kimlik bilgilerine veya herhangi bir belgeye rastlanmadığının
belirtildiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın 24/05/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;Mehmet
TİRE'nin 1995 yılı Kasım ayı içerisinde raporlu olması nedeniyle yerine vekaleten hangi tarih aralığı
için hangi personelin görevlendirildiğine dair arşiv kayıtlarında yapılan araştırma ve incelemede
herhangi bir bilgi ve belge kaydına rastlanılmadığının,MY 71-1(C) TSK.Arşiv Yönergesine göre
personel görevlendirme kayıtlarının saklanma süresinin 10 yıl olmasından dolayı herhangi bir kayıt ve
döküman bulunmadığının belirtildiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın 01/11/1994-09/03/1996 tarihleri arasında İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli şahıslardan Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'na sorgu ve
benzeri gibi herhangi bir sebeple görev amacıyla giden personelin bulunup bulunmadığına,belirtilen
tarihlerde Mardin İl Jandarma Komutanlığı içerisinde ayrı bir binada Mardin İl Jandarma
Komutanlığına değil de Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na bağlı olan JİT/JİTEM
olarak tabir edilen Jandarma İstihbarat Timinde görevli şahıslardan Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığına sorgu v.b. gibi herhangi bir sebep ve görev amacıyla giden personelin bulunup
bulunmadığına,var ise bu personelin askeri kıyafetlerle mi yoksa sivil kıyafetlerle mi görev yaptıklarına
ilişkin 13/06/2014 tarihli müzekkeremize verilen 24/06/2014 cevabi yazıda özetle;Dargeçit İlçe



Jandarma Komutanlığı'na görevlendirme yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir kayıt,bilgi ve belgeye
rastlanmadığının belirtildiği,

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 25/06/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;17/07/1994-
04/08/1996 tarihleri arasında Kızıltepe Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak görev yapan Hurşit
İMREN'in 25/11/1995-25/12/1995 ve 05/03/1996-15/03/1996 tarihleri arasında Dargeçit İlçesine veya
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin olarak ilgilinin
kuvvet özlük dosyasında yapılan incelemede herhangi bir  görevlendirme bilgisine
ulaşılamadığının,Kızıltepe ilçesinde konuşlu Komando Tabur Komutanlığından herhangi bir askeri
birlik veya timin belirtilen tarihlerde Dargeçit İlçesinde veya Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında
görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin olarak Harekat Başkanlığından,Genel Arşiv
Müdürlüğünden ve Mardin İl Jandarma Komutanlığından bilgi istendiğinin,temin edilmesi halinde ivedi
olarak gönderileceğinin belirtildiği,Jandarma Genel Komutanlığı'nın akabinde gönderdiği 17/07/2014
tarihli cevabi yazıda özetle;sorulan konuda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığının belirtildiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın soruşturmaya konu olay tarihlerinde Mardin İl Jandarma
Komutanlığı içerisinde ayrı bir binada Mardin İl Jandarma Komutanlığına değil de Diyarbakır Jandarma
İstihbarat Grup Komutanlığına bağlı olan JİT/JİTEM olarak tabir edilen Jandarma İstihbarat Timinde
görevli şahıslardan veyahut Mardin İl Jandarma İstihbarat Şube görevlilerinden Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı'na sorgu v.b. gibi herhangi bir sebep ve görev amacıyla giden personelin bulunup
bulunmadığına,var ise bu personelin askeri kıyafetlerle mi yoksa sivil kıyafetlerle mi görev yaptıklarına
ilişkin 18/06/2014 tarihli müzekkeremize verilen 03/07/2014 tarihli cevabi yazıda özetle;konuya ilişkin
yapılan araştırma neticesinde söz konusu görevlendirme evraklarının saklama süresinin aşılmış olması
nedeniyle 1994-1995-1996 yıllarına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığının belirtildiği,

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 30/10/1995-08/11/1995 tarihleri arasında soruşturmaya
konu kayıp şahısların gözaltı işlemlerinde sorgularında özel harekat polislerine benzeyen,birbirlerine
''komiser'' olarak hitap eden kimselerin bulunduğunun bir kısım beyanlarda geçmesi nedeniyle söz
konusu tarihler arasında Mardin il merkezinde ve ilçelerinde görevli herhangi bir emniyet personelinin
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında söz konusu işlemler için görevlendirilip
görevlendirilmediğine dair 23/06/2014 tarihli müzekkeremize verilen 01/07/2014 tarihli cevabi yazıda
özetle;kayıtların tetkikinde belirtilen tarihlerde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk
alanında emniyet personelinin görevlendirildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığının
belirtildiği,

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16/06/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;1995-1996
yıllarında Jandarma Genel Komutanlığına dönemin Kızıltepe Jandarma Komando Tabur Komutanı olan
Hurşit İMREN,Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Mehmet TİRE ve Dargeçit İlçe Jandarma
Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı olan Mahmut YILMAZ'a ilişkin olarak adı geçenlerin çeşitli
yolsuzluklar yaptıklarına ve yargısız infazlar yaparak cesetleri kuyulara attıklarına ilişkin imzasız bir
ihbar mektubu ulaştığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığının belirtildiği,

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın 10/07/2014 tarihli cevabi yazısında özetle;Abdurrahman
COŞKUN ve Abdurrahman OLCAY adlı şahısların 10/11/1995 tarihinde il merkezinde bulunan Artuklu
İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı nezarethanesine
alındıklarının,14/11/1995 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek buradan serbest
bırakıldıklarının,adı geçenlerin adliyeye sevklerinde görev alan personelin kim olduğuna ilişkin
herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmadığının belirtildiği,

Soruşturma evrakı kapsamında kayıp şahısların hayatta bulunup bulunmadıklarına dair ilgili
kuruluşlarla yazışma yapıldığı ancak hayatta olduklarına dair bulguya rastlanmadığı,

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesinin Davut ALTINKAYNAK ve Seyhan DOĞAN
yönüyle yaptığı adı geçenlerin 02/11/1995 günü askerler tarafından evlerinden alınıp Dargeçit Tabur
Komutanlığına götürülmeleri sonrası kendilerinden haber alınamadığına ilişkin suç duyurusunun
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 04/06/2009 tarihinde sunulduğu,Dargeçit ilçesinde gerçekleşen söz
konusu iddia yönüyle dilekçenin gereği için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilerek konu hakkında
2009/181 sayılı soruşturmaya başlandığı ve ilgili soruşturma evrakının iş bu soruşturma evrakı ile
birleştirildiği,



YAKAY-DER(Yakınlarını Kaybeden Aileler İle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)'nin
Av.Pervin BULDAN vasıtasıyla Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına Davut ALTINKAYNAK,Nedim
AKYÖN,Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un kaybolmaları olayına ilişkin olarak
sundukları dilekçeye ilişkin soruşturma evrakının iş bu soruşturma evrakı ile birleştirildiği,

 
YUKARIDA HER BİR MAKTULE AİT BÖLÜMLERDE İLGİSİ İTİBARİYLE KISMİ

OLARAK BELİRTİLEN GİZLİ TANIK BEYANLARININ TAMAMI:
 
Gizli  tanık BEYAZ'ın savcıl ık ifadelerinde özetle;Bilal BATIRIR'ın devletine ve milletine

bağlı dürüst bir insan olduğunu,1995-1996 yılları arasında Dargeçit ilçesinde jandarma komando tabur
komutanı olan Binbaşı Hurşit İMREN,ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE ve bunlara bağlı
Haydar Astsubay ile Kerim uzman çavuştan oluşan özel ekibin illegal faaliyetlerde bulunuyor
olduklarını,adı geçenlerin bu işler için koruculardan Naif ÇELİK,İlhan ÇELİK,Fethullah ÇELİK ve
Mahmut AYAZ'ı da kullanıyor olduklarını,PKK'lı olduklarını düşündükleri vatandaşları gözaltına alıp
işkence ile sorgulayıp ardından öldürüp bilinmeyen bir yere gömüyor olduklarını,uzman çavuş Bilal
BATIRIR'ın bu durumdan rahatsız olduğunu,olayları gücü yettiğince engellemeye çalışıyor
olduğunu,fakat rütbesinin düşüklüğünün onun çaresiz kalmasına sebep olduğunu,öldürülen
vatandaşların yakınları kayıplarına ulaşmayaçalışırken başta Bilal uzman çavuş olmak üzere bazı vicdan
sahibi askerlerden de bilgi alıyor olduklarını,Süleyman SEYHAN'ın kaybolmasından 4 ay kadar sonra
uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın Suçatı Köyünden korucu Sebahattin SEYHAN ile Naif ÇELİK'e
cesedin atıldığı kuyuyu söylemiş olduğunu,Sebahattin ve Naif'in de bu bilgiyi Süleyman SEYHAN'ın
ailesine verip para almış olduklarını,bu olay sonrası Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Korucu Köyünde
bir kuyuda bulunduğunu,bunun üzerine duyduğuna göre Hurşit İMREN'in Sebahattin ve Naif'ten
şüphelenip onları sıkıştırıp onları öldürmekle tehdit ettiğini,Sebahattin ve Naif'in Hurşit İMREN'e Bilal
uzman çavuşun bu olayları her yerde anlattığını,cesedin yerini onun söylemiş olabileceğini aktarmış
olduklarını,bunun üzerine Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin Bilal uzman çavuşu öldürmeye karar
vermiş olduklarını,karakol komutanı Mahmut YILMAZ'dan Bilal uzman çavuşu karakola çağırmasını
istemiş olduklarını,bunun üzerine karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın Bilal uzman çavuşu görev
çıktığından bahisle karakola gelmesi gerektiğini söyleyerek çağırmış olduğunu,karakola gelen Bilal
uzman çavuşun Mehmet TİRE'nin odasına yönlendirilmiş olduğunu,içeride Hurşit İMREN'in de
bulunuyor olduğunu,Mehmet TİRE ve Hurşit İMREN'in Bilal BATIRIR'ın teçhizat takımını ve silahını
masaya bıraktırdıktan sonra Hurşit İMREN'in Bilal uzman çavuşu kıskıvrak yakalayarak Mehmet TİRE
ile birlikte eline kelepçe takmış olduğunu,Bilal'in Hurşit İMREN'in çok güçlü olması nedeniyle adı
geçenlerin ellerinden kurtulamamış olduğunu,bu şekilde Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin Bilal'i
kalorifer dairesine sürükleyerek götürmüş olduklarını ve canlı canlı kalorifer kazanının içine atmış
olduklarını,buna Mehmet TİRE'nin yazıcısı olan er,kaloriferci er ve karakol komutanı Mahmut
YILMAZ'ın bizzat şahit olmuş olduklarını, bu olay nedeniyle kalorifer dairesinde görevli erin yanan
cesedin kokusundan 1 hafta kazan dairesinde burnunu kapatarak çalışmış olduğunu,günlerce olayın
şokunu atlatamamış olduğunu,ertesi gün Hatice BATIRIR'ın kocasını sormak için karakola gelmiş
olduğunu,karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın Hatice BATIRIR'a "eşin dağa kaçtı,PKK'ya katıldı"
demiş olduğunu,bunun üzerine Hatice BATIRIR'ın ağlayarak evine dönmüş olduğunu,hemen sonra
Bilal'in anne ve babasının Tokat'tan kalkıp gelmiş olduklarını,dönemin belediye başkanı Mehmet Tevfik
VURAL'ın yanına giderek yardım istemiş olduklarını,bunun üzerine Mehmet Tevfik VURAL'ın
karakola gidip Bilal'in akıbetini sormuş oldğunu,ona da aynı cevabın verilmiş olduğunu,belediye
başkanının "ben Bilal'i tanıyorum,milliyetçi,ülkücü bir çocuktur,böyle bir şey mümkün değil" demesi
üzerine başkanın terslenip karakoldan gönderilmiş olduğunu,hatta duyduğuna göre Bilal'in anne ve
babasının bir süre belediye başkanına misafir olduklarını,bunun üzerine Hurşit İMREN'in belediye
başkanına da haber gönderip ''Bilal'in anne ve babasına yardım edersen senin de başın yanar'' demiş
olduğunu,ilçe jandarma komutanı Mehmet TİRE'nin 1995 yılı Kasım ayı başlarında rapor alıp ilçeden
ayrılmış olduğunu,fakat raporlu iken de Dargeçit ilçesine gelip 2-3 gün kalmış olduğunu,hatırladığı
kadarıyla raporunun bitmesine 20 gün kadar bir süre kalmış olduğunu,Bilal BATIRIR'ın öldürüldüğü
tarihte Mehmet TİRE'nin raporlu olup olmadığını bilmediğini,ancak Bilal BATIRIR'ın öldürülmesi



eylemine karıştığını bildiğini,kendilerinin bu gözü dönmüş ekibin illegal faaliyetlerinden ve özellikle
Bilal BATIRIR'ın vahşice öldürülmesinden son derece üzüntü duyduklarını belirttiği,

Gizli tanık YAVUZ'un ilk savcılık ifadesinde özetle;1995 ve 1996 yılları arasında Süleyman
SEYHAN, Davut ALTINKAYNAK, Abdurrahman COŞKUN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman
OLCAY ve Nedim AKYÖN isimli şahısların kaybolması olayına ilişkin olarak bilgi vermek istediğini,
Mardin komando tabur komutanı binbaşı Hurşit İMREN'in operasyon için sık sık Dargeçit ilçesine
geliyor olduğunu,senenin önemli bir kısmını Dargeçit ilçesinde geçiriyor olduğunu,Naif ÇELİK ve
onun ağabeyi Osman ÇELİK'in korucu olmadan önce Değerli köyünde PKK adına milislik yapıyor
olduklarını,yeğenleri İlhan ÇELİK'in de PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğunu,Osman ÇELİK'te
bulunan PKK'nın parasını Osman ÇELİK'in yediği iddiasıyla Osman ÇELİK'in 1992 veya 1993 yılları
içerisinde Dargeçit çıkışında bir yerde PKK'lılar tarafından asılarak öldürüldüğünü,bu tarihten sonra
Naif ÇELİK'in korucu olduğunu,İlhan ÇELİK'in de PKK'dan kaçıp teslim olduğunu,önce itirafçı sonra
da korucu olduğunu,Naif ve İlhan'ın diğer kardeşleriyle birlikte Dargeçit ilçe merkezine taşındıklarını,
Osman ÇELİK'in öldürüldüğü günlerde Süleyman SEYHAN, Mehmet KAYA ve Hacı ÇELİK'in
Değerli köyüne bir taziye için gitmiş olduklarını, Naif ÇELİK'in bunu duyup taziyeye gidenlerin
ağabeyini PKK'ya ispiyon ettiklerini düşünmüş olduğunu,bunun üzerine daha sonra korucu olan Naif
ÇELİK'in komutanlarına adı geçenlerin teröristlere yardım ettiğini sürekli söylüyor olduğunu,bu
nedenle bu 3 kişinin daha önce değişik tarihlerde 5-6 defa jandarma tarafından gözaltına alınıp serbest
bırakılmış olduklarını,bunu komutanlardan duymuş olduğunu,komutanların "Naif ÇELİK bunların
örgüte yardımcı olduğunu sürekli olarak söylüyor,alıyoruz,bir şey bulamayıp bırakıyoruz" demiş
olduklarını, Süleyman SEYHAN'ın 60-70 yaşlarında biri olduğunu,ilçede kendisine devletin ajanı
dendiğini, PKK ile yakınlığının olmadığını,öğretmenler ve müteahhitin kaçırılıp öldürülmeleri sonrası
örgütle bağlantılı olabileceği ve bilgi sahibi olabileceği düşünülen kişilerin gözaltına
alındıklarını,bunların arasında Süleyman SEYHAN'ın da olduğunu,Süleyman'ı konuşmaya zorlamak
için kızı Fehime SEYHAN'ın da gözaltına alındığını,bölüğün altında bulunan sorgu merkezinde Fehime
SEYHAN'ı çırılçıplak bir vaziyette kollarından asmış olduklarını,Hurşit İMREN'in Süleyman
SEYHAN'a "kızının haline bak,sorduklarımıza cevap ver" demesi üzerine Süleyman SEYHAN'ın Hurşit
İMREN'e ana avrat küfür etmiş ve bir şey bilmediğini söylemiş olduğunu,sonrasında Fehime
SEYHAN'ın serbest bırakılmış olduğunu,Süleyman SEYHAN'dan ise haber alınamadığını,ancak 4 ay
sonra Süleyman SEYHAN'ın cesedinin Korucu köyünde bir kuyuda bulunduğunu,bunları kendisine
uzman çavuş Bilal BATIRIR'ın anlatmış olduğunu,2 öğretmen ve 1 müteahhitinkaçırılıp öldürülmesi
olayıyla ilgili olarak bilgi sahibi olduğu düşünülen çobanların gözaltına alınmış olduklarını,çobanların
aynı anda değil birer ikişer gün arayla gözaltına alınmış olduklarını,koruculardan Mahmut
AYAZ,Bahattin ERGEL,Naif ÇELİK ve Osman DEMİR'in adı geçenleri gözaltına alanlar arasında
olduğunu duyduğunu,başlarında ise karakol komutanı Mahmut YILMAZ'ın bulunmuş olduğunu,Bilal
uzman çavuşun kendisine bu çobanlardan bazılarının isimlerini veren Hurşit İMREN'in talimatıyla
Korucu Köyü istikametine götürülüp ayaklarına kurşun sıkıldığını,sonra da öldürülüp bir mağaraya
gömüldüklerini anlatmış olduğunu,bu çobanlardan Nedim AKYÖN'ün ismini söylediğini
hatırladığını,2-3 isim daha söylediğini ancak hatırlamadığını,infaz esnasında Hurşit İMREN'in de
yanlarında olduğunu,hatta Hurşit İMREN'in çobanlara ateş ettiğini,Süleyman SEYHAN'ın da bu
çobanlarla birlikte götürülüp öldürülmüş olduğunu söylediğini,Mehmet TİRE'nin o sırada orada olup
olmadığını hatırlamadığını belirttiği,

G i z l i  t a n ı k  Y A V U Z ' u n  b i r  d i ğ e r  s a v c ı l ı k  i f a d e s i n d e  ö z e t l e ; D a v u t
ALTINKAYNAK,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Nedim
AKYÖN'ün PKK'lı oldukları iddiasıyla Hurşit İMREN tarafından gözaltına alındıklarını,işkence ile
sorgulandıklarını,çocukların ailelerinin 10 gün kadar sonra karakoldan serbest bırakılan isimlerini
hatırlamadığı 2 şahsa ulaştıklarını,bu şahısların çobanların karakolda gözaltında olmadıklarını söylemiş
olduklarını,dediklerinin doğru olduğunu,zira bu çocukların taburun içinde silahlarla ayaklarına sıkılarak
sorgulandıktan sonra yaralı halde Korucu Köyü istikametine doğru bir mağaraya götürülüp öldürülüp
gömüldüklerini,olayın ilçe içerisinde duyulması üzerine Hurşit İMREN ve ekibi tarafından
gömülenlerin tekrardan cesetlerinin çıkartılarak başka bir yere gömüldüğünü belirttiği,

Gizl i  tanık VİCDAN'ın savcı l ık  i fadeler inde özet le ;1995 yılında kaybolan Mehmet Emin



ASLAN'a ilişkin olarak bilgi vermek istediğini,1995 yılında Ulaş köyünden Mehmet Emin
ASLANisimli bir şahsın Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Yüzbaşı Mehmet TİRE ve güvendiği
rütbeliler tarafından Kılavuz köyü civarına götürülüp öldürüldüğünü,Mehmet TİRE'nin geri dönerken
panzer içerisinde silahın patlaması sonucu gözünden yaralandığını duyduğunu,bunları kendisine
korucular Faik ACAR ile onun amcasının oğlu Mehmet ACAR'ın anlatmış olduklarını
koruculardanFaik ACAR,Mehmet ACAR,Sarhoş lakaplı Kemal KAYA,Hüseyin ALTUNIŞIK,Mahmut
AYAZ ve Naif ÇELİK'in Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin güvendiği ve kullandığı korucular
olduğunu,Hurşit İMREN'in Mardin Jandarma Tabur Komutanı olduğunu,ancak senenin büyük bir
kısmında Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında bulunup civarda operasyonlar yaptığını,Mehmet
TİRE'nin İlçe jandarma komutanı olduğunu,Hurşit İMREN'e bağlı olmadığını ancak Hurşit İMREN'in
rütbesi yüksek olduğundan onun sözünün geçiyor olduğunu,yaralanması sonrası Mehmet TİRE'nin
rapor alıp gittiğini,yerine binbaşı Muhammet DEMİREL'in vekalet ettiğini,ancak Muhammet
DEMİREL'in görevini kanunlara uygun olarak yapmaya çalışan bir kimse olduğunu belirttiği,

Gizl i  tanık 3151-1' in savcıl ık i fadesinde özet le;kendisinin 1995 yılında Dargeçit ilçesinde
öğretmenlik yapıyor olduğunu,Ökkeş KAYA ve Gürkan adlı 2 öğretmen arkadaşlarının 29 Ekim günü
PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilmiş olduğunu,o gün kendilerinin lisenin bahçesinde saat 16:30'a
kadar öğrencileriyle top oynadıklarını,bu öğrencilerin arasında Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman
COŞKUN'un da olduğunu,ertesi gün Cumhuriyet bayramı töreni sırasında Ökkeş KAYA ve Gürkan
isimli öğretmenlerin olmadığını fark ettiklerini,törenden sonra ise kaçırıldıklarını duyduklarını,ertesi
gün cesetlerin bulunarak tabur olarak bilinen jandarma bölüğüne getirilmiş olduklarını,cesetler
yıkanırken kendilerinin de orada olduklarını,bu olay sonrası ilçedeki tüm öğretmenlerin Sakarya
okulunda yapılan toplantıya çağırıldığını,kendilerini toplayanların Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE
olduğunu,Hurşit İMREN'in bir konuşma yaparak kendilerine yaptıklarının PKK'nın ekmeğine yağ
sürmek olduğunu,derslere girmeleri gerektiğini söylediğini,2 gün sonra ilçe jandarma komutanı Mehmet
TİRE'nin bütün öğretmenleri çağırıp okulda toplantı yaptığını,güvenlikleri için kendilerinin halkın
arasında kalmalarının uygun olmadığını,öğretmen lojmanlarının boşaltılacağını,kaymakam beyin ve
hakim-savcıların tabura taşınacaklarını,kendilerinin de öğretmen lojmanlarına taşınacağını
söylediğini,taşınma işlemleri sürerkenlojmanda kalmayan bütün öğretmenlerin3-4 gün süreyle taburda
misafir edildiklerini,hatırladığı kadarıyla bu toplantının 31 Ekim'de yapıldığını,sonraki gün kendilerinin
yatmak için tabura gitmeye başladıklarını,2-3 gece 5-6 arkadaş taburda yattıklarını,31 Ekim ya da 1
Kasım günü3 öğretmen arkadaşı ile Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yanına giderek gözaltına alınanlardan
Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un öğretmenlerin kaçırıldığı 28 Ekim günü hava
kararana kadar kendileriyle top oynadığını,bu olaya karışmış olamayacaklarını anlatıklarını,ancak
Mehmet TİRE'nin "ne öğrencisi,onlar terörist" diyerek kendilerini konuşturmayarak "siz teröristlerin
yanında mısınız?" diyerek kendilerine kızdığını,taburda kaldıkları günlerde taburda Bolu'dan ya da
Kayseri'den gelen komando askerlerinin de kalıyor olduğunu,bunların koridorlarda yatıyor
olduklarını,bir seferinde gece yarısı seslerden uyuyamadığını,zemin kata inip tabur içerisinde dolaşırken
kapıyı açtığında sonradan isminin Süleyman SEYHAN olduğunu öğrendiği 50-60 yaşlarındaki şahsa
işkence yapıldığını gördüğünü,işkence yapanlardan yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yakın koruması
olan,asker arkadaşlarının kendisine ''Sarı'' olarak hitap ettiği İstanbullu bir askeri tanıdığını,
Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'u da elleri askıda ve çıplak olarak gördüğünü,birinin
gözlerinin bağlı olduğunu hatırladığını,içeride başkalarının da askıda asılı olduğunu gördüğünü ancak
yüzlerini göremediğini,kaç kişi olduklarını hatırlamadığını,''Sarı'' denilen askerin kendisini görünce "çık
dışarı buraya giremezsin, ne işin var burada" diyerek bağırdığını, oradaki askerlerin de kendisini
dışarıya çıkardığını, işkence yapanlar arasında rütbeli birini görmediğini, öğretmenlerin kaçırılıp şehit
edilmesiyle ilgili olarak çok sayıda çocuğun gözaltına alındığını duyduğunu,birkaç gün sonra 4 arkadaşı
ile birlikte lojmanın yakınında bir ev tutup oraya taşındıklarını, lojmanın önünde nöbet tutan askerlerle
zaman zaman konuştuklarını,gözaltına alınan öğrencileri sorduğunda askerlerden birinin kendisine
"onların icabına baktılar" dediğini,o günlerde Mehmet TİRE'nin ilçenin yöneticisi konumunda
olduğunu,ilçede kaymakam ve hakim savcılardan daha fazla sözünün geçtiğini,o dönem Abdullah
ÇOLAK adlı şahsın ilçe milli eğitim şube müdür vekili,eşi Dilek ÇOLAK'ın ise Dargeçit lisesi müdür
vekili olmasını Mehmet TİRE'nin sağladığını,Mehmet TİRE'nin sürekli Abdullah ÇOLAK'ın evine



gidiyor olduğunu,öğretmenler arasında Mehmet TİRE ile stajyer öğretmen arasında ilişki olduğunun
konuşuluyor olduğunu,öğrencilerin gözaltına alınmalarından kısa bir süre sonra Mehmet TİRE'nin
ortadan kaybolduğunu,birkaç gün kendisini göremediklerini, Dilek ÇOLAK'ın yüzbaşının Ankara'ya
gitmiş olduğunu söylediğini,ancak bir gün Mehmet TİRE'yi Abdullah ÇOLAK ve Dilek ÇOLAK'ın
evinin balkonunda mangal yaparken gördüğünü, Dilek hocaya bu hususu sorduğunda Dilek hocanın
telaşlanarak kendisinden bunu kimseye söylememesini istediğini,o günlerde lojmanın önünde nöbet
tutan askerlere hal hatır sorduğunda askerlerin kendilerine "yüzbaşı içeride burada oyalanmayın"
dediklerini,oysa daha önceden bu askerlerin yanlarına gittiklerinde askerlerin kendilerinden özellikle
yanlarında kalmalarını,subay astsubay geldiğinde kendilerini uyarmalarını istiyor olduklarını,sigara
içeceklerini ya da postallarını çıkarıp ayaklarını dinlendireceklerini söylediklerini,kendisinin yüzbaşı
Mehmet TİRE'yi 15/11/1995-20/11/1995 tarihleri arasındagördüğüne emin olduğunu,ancak bir süre
sonra yüzbaşının gerçekten ilçeden ayrıldığını anladığını,ne zaman geri döndüğünü
hatırlamadığını,Şubat ayı içerisinde yüzbaşının kullandığı jipi gördüğünü ancak içerisinde kendisini
görüp görmediğini hatırlamadığını,binbaşı Hurşit İMREN ile ilgili bilgisinin olmadığını,kendisini bir
sefer kendileriyle yapılan toplantıda gördüğünü belirttiği,

 
YUKARIDA HER BİR MAKTULE AİT BÖLÜMLERDE İLGİSİ İTİBARİYLE KISMİ

OLARAK BELİRTİLEN BİR KISIM MAKTULLERE AİT CESETLERİN BULUNMASI ve
KAZILAR:

 
1-SEYHAN DOĞAN:22/02/2012 tarihinde Dargeçit ilçesi Bağözü köyünde Cumhuriyet

Başsavcılığımızca Murat AKGÜN adlı vatandaşın evinin batısında yapılan kazıda tespit edilen 2 erkek
şahsa ait kemiklerden 1 nolu kafatasının kayıp şahıslardan Seyhan DOĞAN'a ait olduğunun İstanbul
Adli Tıp Kurumunun 23/05/2013 tarihli raporu ile belirlendiği ve adı geçenin ateşli silah yaralanmasına
bağlı kafaiçi ve iç organ değişimleri sonucu öldüğünün tespit edildiği,

2-MEHMET EMİN ASLAN:22/02/2012 tarihinde Dargeçit ilçesi Bağözü Köyünde
Cumhuriyet Başsavcılığımızca Abdullah İŞ adlı vatandaşın evinin kenarındaki kuyuda yapılan kazıda
tespit edilen insan kemiklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili raporuna göre Mehmet Emin
ASLAN'a ait olduğunun belirlendiği ve 23/05/2013 tarihli İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının
raporuna göre adı geçenin ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organ değişimleri sonucu ölmüş olduğunun
belirtildiği,

3-ABDURRAHMAN COŞKUN:Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından benzer bir
konuda yürütülen soruşturmada 12/06/2013 günü Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca,Kızıltepe ilçesi
Aysun köyünde su kuyusunda 3 kişiye ait oldukları tespit edilen kemiklerin bulunduğu,ilgili adli tıp
raporuna göre bu 3 kişiden birinin Abdurrahman COŞKUN olduğunun anlaşıldığı,03/02/2014 tarihli
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın kemik raporunda özetle;adı geçenin bomba/mayın veya benzeri
patlayıcı madde kaynaklı genel beden travması ve ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa
içi değişimler sonucu ölmüş olduğunun belirtildiği,

4-SÜLEYMAN SEYHAN:
06/03/1996 günü saat 11:30 sıralarında maktul Süleyman SEYHAN'ın kızı olan Şükran

SEYHAN'ın Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına gelerekbabası Süleyman SEYHAN'a ait cesedi
Dargeçit ilçesi Korucu köyünde sağlık ocağının yanındaki kuyuda gördüklerini ihbar etmesi üzerine
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığı keşif heyeti tarafından olay mahaline gidildiği,

Konuya ilişkin 06/03/1996 tarihli otopsi-keşif tutanağı başlıklı ölü muayene tutanağı
mahiyetindeki tutanakta özetle; cesedin Dargeçit ilçesi Korucu Köyünde yer alan sağlık ocağı binasının
kuzeyinde bulunan 3 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde olan kuyudan vatandaşlar Osman
SEYHAN ve Rıdvan SEYHAN tarafından dışarıya çıkarılarak bir sedyeye konulmuş olduğunun,cesedin
başının kopuk olduğunun,cesedin başının vücudundan ayrı olarak sedye üzerinde durduğunun,cesede ait
başın üzerinde keten torba eskisi olduğunun,cesedin gövde kısmında siyah ceket,ceketin altında gri
kazak,onun altında kareli oduncu gömleği,onun altında beyaz atlet olduğunun,cesedin öldürülmeden
önce kollarının arkadan kırmızı naylon iple bağlanmış olduğunun,cesedin alt kısmında siyah renkli bir
pantolon bulunduğunun,bu pantolonun cesedin bir ayağında giyili diğer ayağında ise çıkmış vaziyette



olduğunun,diz kapağının 20 cm. kadar üzerinde iç donu olduğunun,cesedin kuyuda bulunması nedeniyle
topraklı olduğunun,cesedin üzerinden kimliğinin tespitine yarar bir belge çıkmadığının,cesedin 3-4 ay
önce ölmüş olduğunun,deri bütünlüğünün bozulmuş ve çürümüş olduğunun,vücudun dizden ayaklarına
kadar çürüyerek kemik dokuya kadar kaybolduğunun,her iki ayağının içe rotasyon pozisyonunda
kırılmış olduğunun,ayaklarının kıvrık pozisyonda mumyalaştığının,sol göğüs bölgesinde 10-11-12.
kaburgaların mediyal hatta kırık olduğunun,cesedin bu haliyle tanınmayacak halde olduğunun,cesedin
tahminen 1.60 boylarında ve 60 kg. olduğunun mevcut haliyle erkek veya kadın cesedi mi olduğunun
tespit edilemeyecek olduğunun,cesedin başının kopuk olması,çürümüş vaziyette olması nedeniyle ölüm
sebebini tespit etmenin tıbben mümkün olmadığının,cesedin başında keten torba olması nedeniyle
boğularak öldürülmüş olabileceğinin,cesedin kollarının arkaya bağlı olması,cesedin oturur vaziyette
olması ve kuyunun içinde bulunması dikkate alındığında başkaları tarafından öldürülmüş olabileceğinin
belirtildiği,

Kimlik tanığı olan maktul Süleyman SEYHAN'ın kardeşi olan Osman SEYHAN'ın tutanaktaki
beyanında özetle;kardeşi Süleyman SEYHAN'ın yaklaşık 5 ay kadar önce kaybolduğunu,4-5 gün kadar
önce evlerine telefon açıldığını,cesedin Korucu köyü sağlık ocağının yanında bulunan kuyuda yer
aldığının söylenmesi üzerine jandarmadan izin alıp 06/03/1996 günü kuyuya vardıklarını,kuyuya
vardıklarında kuyunun içinde taşlar olduğunu gördüklerini,taşları çıkarmaları sonrası cesedi
gördüklerini,cesedin yanında takma dişlerin bulunduğunu,cesedin yanında bulunan takma dişlerin
kesinlikle kardeşine ait olduğunu,hatta takma dişte bulunan altınların çıkarılmış olduğunu,cesedin
kardeşi Süleyman SEYHAN'a ait olduğunu belirttiği,cesedin ve takma dişlerin oğlu İbrahim SEYHAN'a
teslim edildiği,

Yapılan kazılarda ele geçirilen kıyafetlerin ise adli tıp kurumu raporu içeriğinde olayların
aydınlatılması yönüyle herhangi bir leke ve teşhise elverişli silah izi taşımadıkları belirtildiğinden imha
edildikleri,

İş bu soruşturma kapsamında ve soruşturmaya konu maktullere ait olmayan kemiklerin tespit
olunduğu 24/02/2012 günü Bağözü mezarlığının güney duvarının dış yanında yapılan kazı çalışmasında
insana ait kemikler,1 adet insana ait kafatası,bir takım giysiler,155 adet kemik,1 adet av fişeği kartuşu,1
adet kapsülünde iğne izi bulunan boş kovan ele geçirildiği,25/02/2012 günü Dargeçit ilçesi Ilısu barajı
karayolunun 200. metresinde yolun batısında bulunan kuyuda yapılan kazı çalışmasında ise
soruşturmaya konu maktullere ait olmayan 5 kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset tespit edildiği,4.
muhtemel şahsa ait olduğu değerlendirilen 1 adet küflenmiş,oksitlenmiş halde dolu fişek
bulunduğu,soruşturma konusu maktullere ait olmayan cesetlere ilişkin evrakın iş bu soruşturma
evrakından tefrik edildiği,

Konuya ilişkin 25/07/2013 tarihliuzmanlık raporunda özetle;1 adet 7.62x39 mm çapında suç
konusu kovanın çap ve tipine uygun bir silahtan atıldığının,1 adet 7.62x51mm çapında suç konusu
kovanın çap ve tipine uygun bir silahtan atıldığının,ancak aşırı derecede oksitlenmiş olduğunun bu
nedenle atıldığı silahı tespit etme yönüyle teşhis ve mukayeseye uygun olmadığının,1 adet 12 kalibre av
fişeği kartuşunun kalibresine uygun bir silahtan atıldığının ancakdiplik kısmının kopuk olması ve
oksitlenmesi nedeniyle atıldığı silahı tespit etme yönüyle teşhis ve mıukayeseye elverişli olmadığının,4
adet 7.62x51 mm. çapında kovanın kapsüllerinin sağlam olduğunun,canka üzerinde balistik öneme haiz
iz bulunmadığının,1 adet fişeğin ise aşırı derecede paslanmış ve üzerinde metal erimelerinin
olduğunun,bu nedenle çap ve tipinin tespit edilemediğinin belirtildiği,

Ayrıca incelenmek üzere gönderilen 1 adet 7.62x39 mm çapında suç konusu kovanınarşivde
yapılan karşılaştırmada mevcut genel izlerine atfen önceki olaylar kapsamında bir ilişkiye
rastlanmadığının,

Ayrıca 1 adet 7.62x39 mm çapıjndaki suç konusu kovanın AK-47(kaleşnikof), simonov, al-
quds, type 81, rpd, rpk vb. çaptaki tüfek ve makineli tüfekler ile atılabileceği, 5 adet 6.62x51 mm
çapında kovanın G3,MG3,HK21,FAL,FN,IMI SR-99, Beretta BM59,STEYR SSG69 vb. çaptaki tüfek
ve makineli tüfeklerle atılabileceği, 1 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun 1 atışlı kırma,fişek hazneli
yarı otomatik,fişek hazneli pompalı, süperpoze, çifte vb. kalibredeki tüfekler ile atılabileceğinin
müşahade olunduğunun,ancak silah veya silahlardan atılan kovan,mermi çekirdeği ve av tüfeği
kartuşları üzerinde bulunan balistik öneme haiz izlerden atıldıkları silah ya da silahların marka,model ve



tipi hususunda bir tespitin yapılamadığının belirtildiği,
Söz konusu kazıda bulunan cesetlere ilişkin evrakın tefrik edildiği,1 adet fişek,1 adet av fişeği

kartuşu,3 adet MKE 95 ve 1 adet MKE 93 ibareli olmak üzere toplam 4 adet 7.62x51 mm çapındaki
kovan,1 adet 7.62x51 mm. çapında MKE 88 ibareli kovan ve 1 adet 7.62x51 mm çapında Arapça
ibareler taşıyan kovanın ise Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetinin 2014/67 sırasında
şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN'in iletişimlerinin tespitine ilişkin 4 adet
princo marka cd ile birlikte muhafaza edildikleri,

Soruşturma Kapsamında CMK m. 135 vd. Uyarınca Birtakım Şüpheliler Yönüyle
Uygulanan İletişimin Tespiti,Kayda Alınması,Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbiri:

Soruşturma kapsamında şüpheliler Mehmet TİRE,Kerim ŞAHİN,Hurşit İMREN,Haydar
TOPÇAM,Mahmut YILMAZ ve hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüpheliler
Mahmut AYAZ, Naif ÇELİK, Yusuf Burhan ERGİN ve Sakıp ERDAL hakkında söz konusu tedbirin
uygulandığı,

İLGİLİ MAHKEME KARARLARI:
KARAR 1:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

16/02/2012 tarih ve 2012/1364 no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505
517 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan
0505 355 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut YILMAZ'ın
kullanımında bulunan 0242 746 .... numaralı hat için 1. Kez 3 ay süreyle 16/02/2012-16/05/2012
tarihleri arası iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı
verildiği,

KARAR 2:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

23/02/2012 tarih ve 2012/1620 no'lu kararı ile şüpheli Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0532
335 .... numaralı hat için 24/02/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Kez 84 gün süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 3:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

26/02/2012 tarih ve 2012/1657 no'lu kararı ile şüpheli Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0539
486 .... numaralı hat için 27/02/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1.kez 80 gün süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 4:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

04/03/2012 tarih ve 2012/1875 no'lu kararı ile şüpheli Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan 0532 515
.... numaralı hat için 05/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Kez 73 gün süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 5:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

29/03/2012 tarih ve 2012/2698 no'lu kararı ile şüpheli Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan 0537 031
.... numaralı hat için 30/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Kez 48 gün süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 6:
CMK 250. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin

15/05/2012 tarih ve 2012/4120 no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505
517 .... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in
kullanımında bulunan 0505 355 ....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında
bulunan 0505 561 ....,Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0242 746 .... ve 0539 486 ....numaralı
hatlar için 16/05/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Kez 3 ay süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 7:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 1 No'lu Hakimliğinin 07/08/2012 tarih ve 2012/6659



no'lu kararı ile şüpheliMehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0533 617 .... numaralı hat için
08/08/2012 tarihinden 16/08/2012 tarihine kadar 1. Kez iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 8:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 2 No'lu Hakimliğinin 14/08/2012 tarih ve 2012/82

no'lu kararı ile şüpheliMehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0533 617 .... numaralı hat için
16/08/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 9:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 2 No'lu Hakimliğinin 16/08/2012 tarih ve 2012/81

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 .... ve 0532 335 ....,Kerim
ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan 0505 355
....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut
YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0242 746 .... ve 0539 486 ....numaralı hatlar için 16/08/2012
tarihinden geçerli olmak üzere 3. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 10:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 11/09/2012 tarih ve 2012/280

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 .... ve 0532 335 ....,Kerim
ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan 0505 355
....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut
YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0242 746 .... ve 0539 486 ....numaralı hatlar için 16/09/2012
tarihinden geçerli olmak üzere 4. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 11:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 15/10/2012 tarih ve 2012/645

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 .... ve 0532
335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan
0505 355 ....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561
....,Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0242 746 .... ve 0539 486 ....numaralı hatlar için
16/10/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 5. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 12:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 2 No'lu Hakimliğinin 12/11/2012 tarih ve 2012/792

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 .... ve 0532
335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında bulunan
0505 355 ....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561
....,Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0242 746 .... ve 0539 486 .... numaralı hatlar için
16/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 5. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 13:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 29/11/2012 tarih ve 2012/1082

no'lu kararı ile şüpheli Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 .... numaralı hat için
30/11/2012-16/12/2012 tarihleri arası geçerli olmak üzere 6. Kez iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 14:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 12/12/2012 tarih ve 2012/1253

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 ....,0537 031 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561
....,Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0539 486 .... numaralı hat için 16/12/2012 tarihinden
geçerli olmak üzere 7. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal



bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,
KARAR 15:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 1 No'lu Hakimliğinin 11/01/2013 tarih ve 2013/195

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut
YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0539 486 .... numaralı hat için 16/01/2013 tarihinden geçerli olmak
üzere 8. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 16:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 11/02/2013 tarih ve 2013/427

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut
YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0539 486 ....numaralı hat için 16/02/2013 tarihinden geçerli olmak
üzere 9. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 17:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 1 No'lu Hakimliğinin 12/03/2013 tarih ve 2013/1052

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....,Mahmut
YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0539 486 ....numaralı hat için 16/03/2013 tarihinden geçerli olmak
üzere 10. Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 18:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 04/04/2013 tarih ve 2013/1093

no'lu kararı ile şüpheli Mahmut YILMAZ'ın kullanımında bulunan 0537 850 .... numaralı hat için
05/04/2013-16/04/2013 tarihleri arası geçerli olmak üzere 10. Kez iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 19:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 2 No'lu Hakimliğinin 11/04/2013 tarih ve 2013/1144

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....numaralı
hat için 16/04/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 11. Kez 1 ay süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 20:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 2 No'lu Hakimliğinin 14/05/2013 tarih ve 2013/1514

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 .... ve 0532 515 ....,Haydar TOPÇAM'ın kullanımında bulunan 0505 561 ....numaralı
hat için 16/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 12. Kez 1 ay süreyle iletişimin
tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verildiği,

KARAR 21:
TMK 10. Maddesi ile YetkiliDiyarbakır 3 No'lu Hakimliğinin 13/06/2013 tarih ve 2013/2137

no'lu kararı ile şüpheliler Mehmet TİRE'nin kullanımında bulunan 0505 517 ....,0533 617 ....,0505 517
.... ve 0532 335 ....,Kerim ŞAHİN'in kullanımında bulunan 0505 488 ....,Hurşit İMREN'in kullanımında
bulunan 0505 355 ....ve 0532 515 .... numaralı hatlar için 16/06/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 13.
Kez 1 ay süreyle iletişimin tespiti,dinlenmesi,kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
kararı verildiği,

TEDBİR SONUCU:



Tedbirin uygulanması sonucunda şüpheliler Mehmet TİRE,Hurşit İMREN ve Kerim ŞAHİN'in
soruşturma konusu olayailişkin telefon görüşmesi yaptıklarının anlaşıldığı,

Adı geçenler dışındaki diğer tedbir uygulanan şüpheliler olan Mahmut YILMAZ ve Haydar
TOPÇAM yönüyle suç unsuru içeren veya soruşturma konusu olaylara ilişkin bir veri elde edilemediği
ve bahsi geçen şüpheliler yönüyle bu tedbire ilişkin bilgi ve belgelerin yasal zorunluluk gereği imha
edildiği,

CMK 135. maddesi kapsamında uygulanan tedbirler yönüyle Diyarbakır TMK 10.
maddesi ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu olaylar ile ilintisi
olduğu kanaatine varılan görüşme içeriklerinin şu şekilde olduğu;
 
***HURŞİT İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... numaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Yusuf Burhan ERGİN:Alo
Hurşit İMREN:Abi merhaba
Yusuf Burhan ERGİN:Oo sayın başkanım nasılsın yahu
Hurşit İMREN:Sağolasın teşekkür, nerdesin ?
Yusuf Burhan ERGİN:Ya nerdeyim, İstanbul'dayım sesini duymak ne güzel ya
Hurşit İMREN:Hee
Yusuf Burhan ERGİN:Ne var ne yok ? Ne yapıyorsun?
Hurşit İMREN:Sağolasın sıkıntı var
Yusuf Burhan ERGİN:Ne sıkıntısı ya
Hurşit İMREN:Cemal'in hastalığını bizede bulaştırmaya çalışıyorlar
Yusuf Burhan ERGİN:Neh?
Hurşit İMREN:Cemal'in,Temizöz'ün
Yusuf Burhan ERGİN:Heeh
Hurşit İMREN:Hastalığından bizede bulaştırmak istiyorlar onun
doktorlarına ihtiyacım var
Yusuf Burhan ERGİN:Hee, nerdesin sen
Hurşit İMREN :Ankara'dayım
Yusuf Burhan ERGİN:Olur, o hallolur o
Hurşit İMREN :Hallolur işte şey.....gille görüştüm
Yusuf Burhan ERGİN:Heh
Hurşit İMREN :Şey senin şey yaptığın,.....onlara şey et benim burda görüşmem gerekiyor
Yusuf Burhan ERGİN:Ani ne eee Ankara'da mı?İstanbul'da mı?Diyarbakır'da mı neresi?
Hurşit İMREN :Diyarbakır
Yusuf Burhan ERGİN:Tamam, tamam onlara bir görüşeyim de
Hurşit İMREN :Görüş bana dön acil
Yusuf Burhan ERGİN:Tamam oldu
Hurşit İMREN :Oldu hadi sağol
 
*** KERİM ŞAHİN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullanmış olduğu0505 488 ....
numaralı/mobil iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin
dinlenmesi/kayda alinmasi esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Ramazan YAMAN :Takip ediyoruz bağ şeyleri gönderileri takip ediyoruz da çok dertli kederli gördüm
seni de bi arayım dedim şunu ya.
Kerim ŞAHİN :Yok canım ne derdim kederim olacak ya.
Ramazan YAMAN :(Gülüyor)Devrem dedim heralde yani başka dünyalara dalmışsın dedim biliyon
mu?
Kerim ŞAHİN :Yok yok hayatı tınlıyorsam namerdim bak. he



Ramazan YAMAN :Evet
Kerim ŞAHİN :He sen şimdi biraz Ali Arısoy'un ee böyle hani ee laf ebeliği vardır ya ee cıvık ağızlılığı
falan filan.
Ramazan YAMAN :He
Kerim ŞAHİN:He geçen ee yani şimdi bana üstü kapalı bişeyler söylemek istiyon veya söylüyon da hiç
o konulardan yana,
Ramazan YAMAN :Ali mi?
Kerim ŞAHİN:Hiç bir sıkıntım yok,müsterihim her konuda.
Ramazan YAMAN :Ali mi söyledi?
Kerim ŞAHİN:Kim ne yazarsa yazsın, kim ne çizerse çizsin umurumda da değil hayattan başka bişey.
Ramazan YAMAN :Yani
Kerim ŞAHİN:Ben huzur istiyorum, huzur buldum.
Ramazan YAMAN :Yani yani devrem.
Kerim ŞAHİN :Benim huzurumu bozacak insanların da yanî taaa en ayrıntısına kadar huzurunu bozarım
yani.
Ramazan YAMAN :Yani yani devre, ya sen kafaya takma öyle şeyleri, niye kafaya takiyon ki öyle
şeylere?
Kerim ŞAHİN :Hiç bişeye kafamı takmıyom. Ha bikaç gün sanki takar gibi oldum sonra dedim ki lan
arkadaş, ee ben şuna canım sıkıldı,yani ya bizim ee saygınlığımız var her gittiğimiz toplumda,
Türkiye'nin her tarafında dostlarımız var.
Ramazan YAMAN :Yani.
Kerim ŞAHİN:Benim PKK'dan başka düşmanım olmadı şimdiye kadar.
Ramazan YAMAN :Yani, yani yanî hep öyle abî.
Kerim ŞAHİN :Bunu da açıkça söylüyorum.Bîz
Ramazan YAMAN :Evet
Kerim ŞAHİN :Yani kişisel olarak hiç bir düşmanım olmadı.Ben de kimsenin düşmanı olmadım,
Ramazan YAMAN :Evet
Kerim ŞAHİN :Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında eşimiz dostumuz var,
Ramazan YAMAN :Mutlaka öyle.
Kerim ŞAHİN :Yanî insanlar bişey gördüğünde ak bayram mı zannedîyo.Benim sırf moralim ona
bozuluyo.Ama gün gelir keser döner sap döner.
Ramazan YAMAN :Evet.
Kerim ŞAHİN :Aça ee gerekli yerlere açacam tazminat davamı.
Ramazan YAMAN :Almak daha sonraki iş de şimdi olayda da olayı da anlamadım ki.Üstü kapalı
konuştun bîraz ama.Neyin davasını açıyon, ne yapıyon, ne oldu ki, nîye dava açıyon?
Kerim ŞAHİN :Neyse boşver ya uzun hikaye.Ben önümüzdeki günlerde şeye gidîcem, Bursa'ya
gidecem gelirsen görüşelim.Ordan Karadeniz'e geçîcem kızın yanına gidiyorum sınava.
 
***Kerim ŞAHİN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullanmış olduğu0505 489 ....numaralı
mobil iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda
alinmasi esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Kerim ŞAHİN :Efendim
Hurşit İMREN :Kerim merhaba, alo
Kerim ŞAHİN :Efendim
Hurşit ÎMREN :Kerîm benim Hurşit Albay
Kerim ŞAHİN :Eee evet komutanım
Hurşit İMREN :Hı merhaba ne yapıyorsun?
Kerim ŞAHİN:Merhaba komutanım eee iyiyim komutanım dün çağrınızı gördüm de telefon yanımda
değildi hastaneye koşturup geliyorum kayınvalidem sürekli hasta taşıyoruz da
Hurşit İMREN :Geçmiş olsun, geçmiş olsun
Kerim ŞAHİN :Sağolun



Hurşit iMREN :Acil şifalar,Antalya'ya gelme şansın var mı?
Kerim ŞAHİN :Komutanim inanın, inanın ki yok
Hurşit İMREN :Hıı
Kerim ŞAHİN :Ama ben o konudan bi şey çıkacağını zannetmiyorum
Hurşit İMREN :Evet
Kerim ŞAHİN :Eee yani
Hurşit ÎMREN:Şimdi birşey çıkmayacak yavrum yani birşey çıkmayacak da kötü bir dönemden
geçiyoruz biz de biliyoruz nasıl olduğunu
Kerim ŞAHİN :Onun, onun, onun farkındayım komutanım
Hurşit İMREN :Ha, ha yani şimdi gerçi biz şimdi,
Kerim ŞAHİN :Yani ben, ben orda yazılan çizilene zaten eee mümkün değil
Hurşit İMREN :He
Kerim ŞAHİN :Zaten katılmıyorum, kimse de kabul edemez, yani
Hurşit İMREN :Evet evet ee etmemiz mümkün değil yaptığımız bi şey de yok şimdi ama işte şimdi
gerçi gerçekliğini ispat edemediler top benden gider.Şimdi ben senin telefonunu avukat hemşehrim var
benim.Bu konuyla ilgileniyor ona verecem o senî arıyacak tamam mı?
Kerim ŞAHİN :Tamam komutanım
Hurşit İMREN :Ona he ona o dosyayı gitti inceledi bende yarın görüşecem onunla yani
Kerim ŞAHİN :Hı hı
Hurşit İMREN :Onun için ben gel dedim yani neler iddia ediliyor neler var dosyada onun bîr tam
bilemiyoruz, ondan sonra eee eğer burda müşterek hareket edersek eee farklı yani ortak hareket edelim
edersek ee mağdur olmayız dîye düşünüyorum tamam mı?
Kerim ŞAHİN :Anladım komutanım
Hurşit İMREN :He
Kerim ŞAHİN : Eee şöyle yaparız o zaman
Hurşit ÎMREN :Hı
Kerim ŞAHİN:O benî arasın ben eee onun numarasına eee normal uygun bîr telefon numarası ee
gönderirim ordan görüşürüz onu, o zaman onunla
Hurşit İMREN :Görüşürsün şey eee dediğim şey eee yani gerekirse vekaletini de verirsin tamam
mıberaber hepimiz ona verirsek tek ses olarak şey ederiz, oraya çıkarız
Kerim ŞAHİN :Hı
Hurşit İMREN :Yani şeyim o yani tamam mı
Kerim ŞAHIS :Tamam komutanım
Hurşit İMREN :Ben de söylerim ama eee şimdi sadece tutuklandım ee efendim gözaltına alınıp
tutuklandım gerçi gerçekliğini ispat edene kadar ... elden gidiyor yaşadığımız örnekler var tamam mi
canım?
Kerim ŞAHİN :Evet komutanım
Hurşit İMREN :Oldu ben ee avukat beyin yanına varınca seni arıyacam oldu mu?
Kerim ŞAHİN :Tamam komutanım
Hurşit İMREN :Haydi öpüyorum görüşürüz
Kerim ŞAHİN :Sağolun komutanım iyi günler
 
***MEHMET TİRE adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 532 335 .... numaralı mobil
iletişim aracının 24/02/2012 - 18/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alinmasi
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Mehmet TİRE:Efendim, alo
Hurşit İMREN:Mehmet merhaba, benim Hurşit abin, alo
Mehmet TİRE :Alo
Hurşit İMREN:Alo
Mehmet TİRE:Efendim
Hurşit İMREN:Ha benim Hurşit abi



Mehmet TİRE:Buyur abi
......
......
Hurşit İMREN :Alo
Mehmet TİRE :Buyur abi
Hurşit İMREN:Ha yavrum ben size gelin görüşelim diyorum yanlış anlıyorsunuz bak, artık iş işten
geçmiş olur bazı şeyler için gerekiyorsa atla pazartesi buraya gel
Mehmet TİRE :Ya şimdi ee abi şöyle yani bizi bağlamayan asılsız iddialar var orda, hava değişiminde
olduğum belgeleriyle belli herşeyiyle belli, ben onunla ilgili karşı tarafa eee şeyle itirazımızı yapıyoruz,
avukat aracılığıyla, dosya, dosyayı ordan incelettiriyoruz şîmdî eğer bizde iddianame
Hurşit İMREN :Hayır şimdi bak şeye geçen gün ben yoktum, İstanbul'daydım şeyle Veli'yle Özcan
gelmişti benim o Yahya KOÇ'a işte vekaletimi getirmişler, Yahya KOÇ olaya şey bakıyor bi ee şey ee
at pazarlığı gibi bakıyor tamam mı
Mehmet TİRE :Hı hı
Hurşit İMREN :Hı 50 bin lira istiyor, her Diyarbakır'a gidişte, biz bu işi ben yarın Diyarbakır'a
gidiyorum, Arzu'yla görüşecem
Mehmet TİRE:Hı hı
Hurşit İMREN :Dosyanın içeriğini şey edecem, pazar, pazartesi dönecem, pazartesi burda olursam bu
işi aytekin abiyle ee şey yurdakan abiye emanet edeceğiz
Mehmet TİRE :Ee ben, ben burdaki avukat aracılığıyla şimdilik takip ediyorum da onun için abi
Hurşit İMREN :Efendim
Mehmet TİRE :Burdaki avukat aracılığıyla takip ediyorum şimdi
Hurşit İMREN :Yav bak burdaki ordaki değil, bu işler ortak hareket,ortak ... ortak hareket etmek
zorundayız Mehmet
Mehmet TİRE :Anladım abi anladım ben
Hurşit İMREN :Heh, şimdi bizim bi de artı gelmesin işte asker kimliğimizin ötesinde siyasi kimliğimiz
var
Mehmet TİRE :Zaten onun için yükleniyorlar bi taraftan da
Hurşit İMREN:Ha yükleniyorlar işte onun için Aytekin abiye vekalet gönder veyahut gel burda ne
yapacağımıza beraber karar verelim, pazartesi burda ol
Mehmet TİRE :Şimdi ben bunu hiç, bunu farklı açılardan ben değerlendirdim de
Hurşit İMREN :Hıh
Mehmet TİRE :Onun için diyorum yani eee burda ayrı ayrı avukat olmasında fayda var abi, tek avukat
da değil de farklı açılardan bakılıp farklı kişilerin kafa yormasında fayda, ben bunu epey bi yerden de
danıştım, konuştum, tek avukata vekalet vermektense farklı avukatlara girip, farklı eee savunma yapmak
yani farklı derken farklı olduğumuz ispatlamak lazım
 Hurşit İMREN :Tamam anladım da ben de diyorum ki işte aynı avukat takip ederse aynı ,..hıh, hıh,
basınla ilgili bölümüne en azından şey yapmak lazım tamam mı, sen Aytekin abiye bi vekalet gönder
oldu mu?
Mehmet TİRE :Hı hı, tamam görüşürüz, ben pazartesi görüşürüm sağol.
 
***Şerife TAŞTAN adlı kişiye ait Hurşit İMREN adlı şüphelinin kullandığı 0537 031 ....
numaralı/mobil iletişim aracının 30/03/2012 - 17/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin
dinlenmesi/kayda alinmasi esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Bilinmeyen Şahıs: Ne yapiyon kardeş?
Hurşit İMREN:Alo
Bilinmeyen Şahıs:Ne yapiyon kardeş?
Hurşit İMREN:Bu numaram varmıydı sende?
Bilinmeyen Şahıs:Efendim
Hurşit İMREN:Bu numaram varmıydı?
Bilinmeyen Şahıs:Aldım kaydettim evet.



Hurşit İMREN:İyi.Hatice BATIRIR
Bilinmeyen Şahıs:Nasıl kardeş?
Hurşit İMREN :Hatice BATIRIR, not al bir yere
Bilinmeyen Şahıs:Bir dakika.Yanındakine (Ozan, Hatice BATIRIR, oraya bir yere, Hatice BATIRIR.
Ya da unutma BATIRIR) tamam kardeş,
Hurşit İMREN :Ya
Bilinmeyen Şahıs :Hı
Hurşit İMREN :Şeyde belediyede çalışıyormuş
Bilinmeyen Şahıs :Nerde
Hurşit İMREN :Adana da belediyede diyor, gazetenin yazdığına göre,
Bilinmeyen Şahıs :Hı hı
Hurşit İMREN:Bunu bulacağız, bununla temesa geçmemiz gerekiyor, yani bunu öncelikle bulmamız
lazım
Bilinmeyen Şahıs :Sesini tam alamıyorum.
Hurşit İMREN:Bunu bulmamız lazım,
Bilinmeyen Şahıs:Tamam
Hurşit İMREN:Haa. hı bu hanımefendiyi bulmamız lazım.
Bilinmeyen Şahıs :Tamam
Hurşit İMREN :Gerektiğinde buna ulaşmamız lazım.
Bilinmeyen Şahıs :Tamam ben araştırırım onu.
Hurşit İMREN:İşte bu görev sana.
Bilinmeyen Şahıs:Tamam bol, bulduk sonra,
Hurşit İMREN :Yani öncelikle bulacaz sonra işte biz gerekirse bununla gelip avukatla beraber bir
görüşmemiz gerekiyor.
Bilinmeyen Şahıs :Hatice BATIRIR,tamam kardeş ben onu.
Hurşit İMREN :Tamam ... şeyde bizimle ilgili iddialarda konu olan uzman çavuşun eşi
Bilinmeyen Şahıs :Hııı. Neci Adanalı mı bu?
Hurşit İMREN :Feke'li Adanalı.Bu,bunun ifadeleri geçiyo yani şey "Kocam işe gitti gelmedi falan"
bunu PKK bulmuş
Bilinmeyen Şahıs:Hı
Hurşit İMREN :Konuşturmuş yani anladığım kadarıyla
Bilinmeyen Şahıs :Hıı
Hurşit İMREN :Bizim konuşup olayın iç şeyini
Bilinmeyen Şahıs :Hı hı hı
Hurşit İMREN :Yani alet olmaması için yani
Bilinmeyen Şahıs:Tamam
Hurşit İMREN :Bunu sen şimdi
Bilinmeyen Şahıs:Anladım
Hurşit İMREN :Bunu bu yani, bu şeyde dursun işte, nerde çalışıyo, evi, adresi, bi şekilde
Bilinmeyen Şahıs:Tamam buluruz onu kolay iş
Hurşit İMREN:Bulmamız lazım.hı belediye çalışıyo.
Bilinmeyen Şahıs:Onu şeyden bulurum.Gene bulurum, yani belediyeden de sorarım da, bulurum
bulurum, kolay çalışıyorsa
Hurşit İMREN :Hanımefendiye ulaşmamız lazım.Gastenin yazdığına göre belediye çaşlışıyor diyor
Bilinmeyen Şahıs :Hımm
Hurşit İMREN :Adana'da belediyede çalışıyo, şey yani bu bizim için önemli
Bilinmeyen Şahıs:Önemli tabi
Hurşit İMREN:Tamam
Bilinmeyen Şahıs:Tamam tamam. Tamam yarın bakarım ben ona
Hurşit İMREN :Haydi tamam.Bulacaz ben şeyle görüştüm,gerekirse atlayıp gelecez biz avukatla
Bilinmeyen Şahıs :Hıı tamam
Hurşit İMREN :Eskişehir'den dönerken o taraftan geliriz.



Bilinmeyen Şahıs:Tamam... Tamam. Onu ben
Hurşit İMREN :Eskişehir'den dönerken o taraftan,
Bilinmeyen Şahıs:Yarın, ilgilenirim
Hurşit İMREN:Oldu tamam
Bilinmeyen Şahıs:Merak etme
Hurşit İMREN:Oldu fazla şey yapma.Bu,bu yani
Bilinmeyen Şahıs:Yok yok
Hurşit İMREN:Ha tamam oldu.hadi öpüyorum.
Bilinmeyen Şahıs:Ozan'ın bahçeyi belliyorum da
Hurşit İMREN:Onu hallederik tamam şey, şey, ben şimdi biraz..
Bilinmeyen Şahıs:Tamam kardeş
Hurşit İMREN :Şeyi halledelim. Hadi öpüyorum.
Bilinmeyen Şahıs :Tamam kardeş hadi,görüşürüz sağol sağol
 
***Mehmet TİRE adlı şüphelinin kullandığı0532 335 .... numaralı mobil iletişim aracının 16/02/2013 -
16/03/2013 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması esnasında tespit edilen
konuşmalar:
 
Selçuk ŞİMŞEK :Komutanım ben seni niye rahatsız ettim ya
Mehmet TİRE :He
Selçuk ŞİMŞEK :Bu ııı dün bayağ bi kanallarda bişeyler dönmüş Dargeçit'le ilgili de hani cevap hakkı
olurmu olmazmı diye açıklama yapmak istermisin diye ben seni rahatsız ettim ama
Mehmet TİRE :Neyle ilgili?
Selçuk ŞİMŞEK :Valla Dargeçit'teki bazı aileler işte ııı şey olmuşta ııı sen söyle toplu mezarmı ne işte
kafatası mafatası bulmuşlar
MEHMET TİRE :Hı
Selçuk ŞİMŞEK :Onunla ilgili işte açıklama felan yapmışlar televizyonlara felan
Mehmet TİRE :Kim yapmış
Selçuk ŞİMŞEK :Iı ordaki Dargeçit'teki bu kayıp,gözaltına alınan alınıp da kaybolan şahısların alileleri
yapmış komutanım
Mehmet TİRE :Ney diye yapmışlar ne demişler yani okumadığım için
Selçuk ŞİMŞEK :Komutanım zamanında komutanım tv arşivinden ııı girerseniz en çabuk ordan
görürsünüz
Mehmet TİRE :Nerden?
Selçuk ŞİMŞEK :Tv arşivi diye internette bi site var yani
Mehmet TİRE :Tv arşivi
Selçuk ŞİMŞEK :Hı hı tv arşivi oraya Dargeçit yazın komutanım altı yedi tane kanalda çıkmış haber
dün
Mehmet TİRE :Habire yazıyolar zaten
Selçuk ŞİMŞEK :Doksanlı yıllarda orda görev yapan işte komutanları suçluyorlar falan filan bi şekilde
Mehmet TİRE :Suçlamalarında benim îçîn bi sakınca yok yani önemli değil ben hava değişimindeydim
habire yazıp duruyolar yani
SELÇUK ŞİMŞEK : ...
Mehmet TİRE :Benim için bi sıkıntı yok daha önce orda söylemiştim zaten
Selçuk ŞİMŞEK :Böyle bişey yapmadığınızı zaten bende biliyorum komutanım da hani bi resmi bi ııı
görüntülere çıkmak istersen
Mehmet TİRE :Yok yok gerek yok bunlara
Selçuk ŞİMŞEK :Tamam komutanım
Mehmet TİRE :Dargeçit ha gerek yok onlar iki de bir söyleyip duruyor da bizimle alakası yok bu işlerin
Mehmet TİRE :Tamam
Selçuk ŞİMŞEK :Tamam komutanım eğer bi hani açıklama yapma ihtiyacı duyarsak komutanım ararsan
sevinirim



Mehmet TİRE :Yok yok hadi sağol teşekkürler
Selçuk ŞİMŞEK :Tamam komutanım görüşmek üzere geçmiş olsun
Mehmet TİRE :Sağol sağol
 
***Kerim ŞAHİN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı 0 505 488 55 99 numaralı/mobil iletişim aracının
16/01/2013 - 16/02/2013 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınnasi esnasında tespit
edilen konuşmalar:
 
Kerim ŞAHİN :Efendim
Ali ARISOY:Devrem Ali uzman çavuş nasılsın?
Kerim ŞAHİN :Sağol devre seni sormalı
Ali ARISOY :Çok şükür valla Ankaradayım ben de ne yapayım bi arayım dedim sesini duyuyim dedim
Kerim ŞAHİN :Hııı iyi olmuş sağol
Ali ARISOY :Sen ne yapıyon?
Kerim ŞAHİN :Hıı emekli oldun mu sen?
Ali ARISOY :He dilekçeyi verdim geldim ayın ondokuzunda ocağın
Kerim ŞAHİN :Hıı en son görev yerin neresiydi devre
Ali ARISOY :En son Van Gürpınar BTR seksen ...karakolu diye bi karakoldu dış karakol
Kerim ŞAHİN :Hı hayırlı olsun ya
Ali ARISOY :Sağol baba Allah razı olsun Dargeçit kırkgeçit gittik bakıyım
Kerim ŞAHİN :Hı duydum internette şeyde facede takip ediyom
Ali ARISOY :Hı
Kerim ŞAHİN :(Yanındaki ile konuşuyor iki kapalı ayran tamam öteki verildi hı ona artı koydum öteki
alındı) Valla ne yapalım devrem lokanta işletiyoz işte.
Ali ARISOY :İyi devrem ya haberim var ya ya gene şu Bilal'den kağıt geldi ifaden alınacak diyo
Diyarbakır'a beni çağırıyorlar benim ne işim var Diyarbakırda anasını satayım
Kerim ŞAHİN :Onların milletin başını ....
Ali ARISOY :Gelmiyosa zorla getirileceksiniz bilmem ne diyo aradım o adliyedeki memuru diyor zaten
uçak paranızı yol harcırahınızı şunu bunu verîlecek diyo buraya gelmeniz lazım diyo benîm ne işim var
ben Ankaradayım talimatla ifade vereyim, dosya diyor çok gizli diyor talimatla olmaz diyor
Kerim ŞAHİN :Milletin başını
Ali ARISOY :Gitmesek ne olur gitmesek ne olur
Kerim ŞAHİN:Valla bilmem devre
Ali ARISOY :Ya kaçıncıyı veriyom ifade bir sürü verdim ifade en son Bingöl'de verdim Kiğı'da ifadeyi
kaçıncıyı çağırıyorlar anlamadım
Kerim ŞAHİN :Herkesin ifadesini başvurdular herhalde orda Dargeçit'te şey sen söyle o insan hakları
derneği BDP'liler şeyapmış herhalde
Ali ARISOY :Hııı
Kerim ŞAHİN :Eee sen söyle bu
Ali ARISOY :Kemik memik bulmuşlar
Kerim ŞAHİN :İstanbul İnsan Hakları Derneğine başvuruda bulunmuşlar
Ali ARISOY :Hı
Kerim ŞAHİN :Ee şeyler için ne o bî kaç kişi varmış ya
Ali ARISOY :Hı hı kaybolan
Kerim ŞAHİN :Bana da sordular
Ali ARISOY :Bilmem ne
Kerim ŞAHİN :Bana da sordular onu tanırmısın bunu tanırmısın ben tanımam dedim ben BTR'deydim
Ali ARISOY :Aynı biz BTR'ciydik
Kerim ŞAHİN :Bizim asayişle ilgili görevimiz olmadı asayiştekiler tanır
Ali ARISOY :Aynen aynen öyle bende öyle dediydim
Kerim ŞAHİH :Karakol görevim olmadı dedim yani dedim ben öyle ne ifade alma ne gözaltına alma
Ali ARISOY :Daha ne uğraştırıyo bunlar bizi çağırıyorlar anlamadımki şîmdî îşi gücü bırak işin yoksa



ta Diyarbakır'a git gerî gel oooh adliyeye gidip başsavcıyla görüşeyim bakıyım savcının birinin yanına
varayım
Kerim ŞAHİN :Yani var bakalım bi
Ali ARISOY :Hı olmazsa burdan alsınlar ben gidemem Diyarbakır ne işim benim ya
Kerim ŞAHİN :Ya kardeşim çiğ et yemedik karnımız ağrımaz
Ali ARISOY :Vallahi billahi
Kerim ŞAHİN:Kim ne yaptıysa hı bilmiyorum sen benden bi sene önce gittin oraya
Ali ARISOY:Evet
Kerim ŞAHİN:Zaten bizim görevden başka işimiz olmadı
Ali ARISOY:Öyle baba biz gittik geldik anasını satayım kimsenin tavuğuna ...
Kerim ŞAHİN :Ya tanık olarak tanık olarak alıyolar da
Ali ARISOY :Tanık olarak evet
Kerim ŞAHİN:İşte bizden öncekiler ne etti ne yaptı bilmeyiz tabî
Ali ARISOY:Yani gîdîyîm bakıyim olmazsa şu adliyeye adlîye yakın bana Maltepe'deyim de adliyeden
bilgi alayım bakıyım bu aradığım adam biriyle gelecen diyor
Kerim ŞAHİN: Hı
ALİ ARISOY: Tanık olarak benîm ne işim var anasını satayım
KERİM ŞAHİN:İyî devre haberleşîrîz ya
ALİ ARISOY:Tamam görüşürüz ararım yine,
 
*** Şerife Taştan adlı kişiye ait Hurşit İMREN adlı şüphelinin kullandığı 0 537 031 .... numaralı mobil
iletişim aracının 30/03/2012-17/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Hurşit İMREN :Efendim
Bilinmeyen Şahıs:Buyur başkanım ne yapiyon?
Hurşit İMREN :Ne yapalım? Maç vardı millet burdaydı. Şey saldım. ... bizim evde dijitürk var,işte
gençler falan geliyor izliyoruz ...
Bilinmeyen Şahıs :Ne var ne yok, kış bitti mi?
Hurşit İMREN:Kış bitti sayılır, dün ... baya iyi kar falan tuttu.Dün sabah baya yağdı ama yeri tabi
tutmuyo şey şey yaptı ama soğuk yani hala sobalar yanıyor akşamları,soğuk.
Bilinmeyen Şahıs : ...
Hurşit İMREN:Yani dünkü kar yağışınınki tutmuştu,dün şeyle Sivas'a gittik, ııı ...merkez ilçe seçim
vardı.Oraya gittik.Dünkü baya bi yağışlıydı bugün hafif soğuktu yani şey ama
Bilinmeyen Şahıs :Anladım
Hurşit İMREN:Ha tabi o eski soğuklarlar kalmadı karda köşeler hariç kuzey yamaçlar hariç şey ama
dağlarda daha beyaz yani.
Bilinmeyen Şahıs :E ne var ne yok?
Hurşit İMREN :Vallaha iyilik işte sizden geldikten sonra avukatla görüştüm kibarca şey yaptım yani şey
dedim, genel komutanlık dedim avukat atadı,
Bilinmeyen Şahıs :Hı
Hurşit İMREN:Konuya sahip çıkıyo dedim,ııı onlara vekalet verdim bu basında çıkan yazıları tekzip
ettik,tazminat davası açtık işte onları,
Bilinmeyen Şahıs : ....
Hurşit İMREN:Yazılarını yolladık.Ondan sonra
Bilinmeyen Şahıs :Açtın mı dava?
Hurşit İMREN :İşte şey teksîp şey olmazsa ihtarname yayınlanmasa
Bilinmeyen Şahıs :Acacakmışınız, daha açacaz diye ihtar ettiniz yani.
Hurşit İMREN:Tabi tabi tabi tabi, o işte basınla ilgili yani sessiz kalmakta suçlamayı kabul etmek
anlamına gelir dedi Aytekin abi o konuda şey, işte Yurdakan Yıldız abi vardı o bizim genel
komutanlıkta da beraber çalıştık,onun ikisine vekalet verdim,ondan sonra işte ben Cuma günü
Ankara'ya geçicem,Cumartesi Eskişehir'de bir düğünümüz var,Pazartesi de, Pazar Ankara'ya



dönücem,Pazartesi de işte sizinle görüşüp,ne zaman gelîn deseniz beraber gelicez. avukatla,
Bilinmeyen Şahıs :Avukatını aradın mı bu şey, .... görüştün mü dosya île ilgili hiç?
Hurşit İMREN :Efendim?
Bilinmeyen Şahıs :Avukatın dosya ile ilgili hiçbir malumat aldı mı?
Hurşit İMREN  :Hayır almadı bizden, siz dediniz ya gelin dîye.
Bilinmeyen Şahıs :Hımmm
Hurşit İMREN :Gelince artık şey yaparız dedik.
Bilinmeyen Şahıs :Ben 21'inde ııı Ankara'ya gidicem abi.Eğer 21'inde sîz şey yaparsanız, 21'inden önce
gelirseniz size faydam olur ama 21'inden
Hurşit İMREN :Tabî tabi 21
Bilinmeyen Şahıs :Iı ... gelemezseniz o zaman ben, 30'undan sonra gelirsiniz, o zaman da gecikebiliriz.
Hurşit İMREN :Şimdi bak sizde, sîzinle görüştük ya, 8'inden sonra nîkah, bu şey Nisan'ın 2. haftasında
ben pazartesi sizi ararım
Bilinmeyen Şahıs :Olur.
Hurşit İMREN :Önümüzdeki Pazartesi,şu gün, ne gün gel deseniz gelir biletlerinizi ayarlarım,geliriz
görüşürüz.
Bilinmeyen Şahıs :Evet en sağlıklısı o olur.Çünkü ben bi savcı beyle görüşürüm ona göre size...
Hurşit İmren :Doğru tamam.Siz bu arada benden sonra görüşmeniz oldu mu?
Bilinmeyen Şahıs :Ya biz zaten o arkadaşla günü birlik görüşüyoruz yani ııı
Hurşit İMREN :Anladım
Bilinmeyen Şahıs :Dosyayı ııı işte şeyi bekliyo,bilirkişi raporunu bekliyo,haftaya ıı gelip gelmeyeceğini
birdaha sorarım ona.
Hurşit İMREN :Tamam,
Bilinmeyen Şahıs :Hafta içi daha doğrusu.
Hurşit İMREN :Tamam
Bilinmeyen Şahıs :Zaten gelip gelmediğini sorarım,henüz gelmedi rapor dîye biliyorum ben.
Hurşit İMREN :Tamam.
Bilinmeyen Şahıs :O rapor ııı bi bakalım gelirse o, gelmeniz daha faydalı olur yani,raporla birlikte,
Hurşit İMREN :Tamam tamam tamam,
Bilinmeyen Şahıs :Bunu şey yaparız bakarız ııı konuşuruz da,
Hurşit İMREN :Evet
Bilinmeyen Şahıs :Şeyi bu senin o avukat Yahya'nın okul arkadaşı aynı zamanda benîm meslektaşım,
beraber çalıştık bîryerde,
Hurşit İMREN :Evet,
Bilinmeyen Şahıs :Aynı yerde,buraya geldiğin de onun telefonunu filan almıştım kaybetmiştim,
görüştük, ondan sonra bî daha aradı hem Yahya bey ne yapıyorsun filan diye.
Hurşit İMREN :Evet
Bîlinmeyen Şahıs :Senin vermediğini söyledi dosyayı filan.
Hurşit İMREN :Evet.
Bilinmeyen Şahıs :Iıı ben de dedim vallaha aranızda bir hukukunuz var yanî şey yapın yani bîr ortayı
bulun filan.
Hurşit İMREN :Evet.
Bilinmeyen Şahıs :Bi laf söyledi bana ııı ben biraz alınganım biliyorsun ama
Hurşit İMREN :Evet
Bilinmeyen Şahıs:Ben ııı bana şey dedi
Hurşit İMREN :Hı
Bilinmeyen Şahıs :Iı işin nasıl dedi? Baya iyi gîdiyor mu hakim bey? diye bir laf söyledi, ne dedi dur
şöyle bir laf söyledi bak,ııı işlerin ııı rayında gidiyo mu dedi? öyle bişey dedi. dedim kî o nasıl bîr laf
dedim ya.
Hurşit İMREN  :Evet.
Bilinmeyen Şahıs :Dedîm yani afedersîn senin işin rayında gidiyor mu? Sana sormak lazım
dedim.Çünkü dedim ııı bu aaa başkanın avukatlığını yapcak olan sensin dedim ben yapmayacağım



dedim.
Hurşit İMREN  :Evet
Bilinmeyen Şahıs :Ondan sonra bu lafı çevirdi yok öyle demek istemedim de filan da işte hatır ..
sorarlarla.
Hurşit İMREN :Yok o biraz yani bozuldu ama dedim yani ben böyle böyle,ben yine dedîm
Bilinmeyen Şahıs :Sanki ben yönlendirmişim gibi seni bilîyormusun?
Hurşit İMREN :Hayır hayır,senden hiç bahsetmedim
Bilinmeyen Şahıs :Dedîm vallaha dedîm asıl senin işler nasıl dedim?Bî dedîm ben dedîm hakimim
dedim, ben dedim mesleğimi icra ediyom dedîm,benîm işlerim gayet iyi dedim.Bi sıkıntı yok.
Hurşit İMREN :Yok
Bilinmeyen Şahıs :Senin işler nasıl gidiyo dedim artık?
Hurşit İMREN :Evet evet
Bilinmeyen Şahıs :Baya bi, biraz da alınganım belkî de yanlış düşündüm ama
Hurşit İMREN :Yok yok,hayır siz, sizden hiç bahsetmedik, sadece o dedikî keşke dedî işte şey
vermeseydin, dilekçeyi hanî,şey dedim hani böyle böyle,genel komutanlık dedim ben İstanbulda dedim.
Bilinmeyen Şahıs :Dilekçeyi ver ne olacak yani sen bize bi hizmet etmiş oldun yani .. masrafını...
Hurşit İMREN :Hayır dedim senden dedim ben vekaletimi almış değilim,yine dedim,
Bilinmeyen Şahıs :Tabî canım,
Hurşit İMREN:Destek olacaksın şeyedeceksin ama dedim,
Bilinmeyen Şahıs:Tabi tabi tabi,
Hurşit İmren:Genel komutanlık böyle bi imkan sunuyo dedim,
Bilinmeyen Şahıs:Tabî tabî o imkan tamam oldu başkan,
Hurşit İMREN:Oldu oldu
Hurşit İMREN:Nasıl oldu yakışıklı,
Bilinmeyen Şahıs:Ben seni arıyorum,
Hurşit İMREN:He
Bilinmeyen Şahıs:Sen bana dönmîyorsun,benim arayıp da üç bir arayıp iki arayıp bana dönmenin pek
anlamı yok ama sen dönmiyosun,
Hurşit İMREN :Yahu bak ben ne diyorum,
Bilinmeyen Şahıs :Ben senin için arıyorum üstadım,
Hurşit İMREN :Ben ...
Bilinmeyen Şahıs :Ben seni aramam ama, bana dön sen yani,
Hurşit İMREN :Sevgili kardeşim ....değerli kardeşim,
Bilinmeyen Şahıs :Bu telefon, bu telefon dinlenmez dînlense de benim üstüme kayıtlı değil,
Hurşit İMREN :Tamam,
Bilinmeyen Şahıs :Dinlensese de hesabını vermiyeceğîm için şey konuşmuyoz yani
Hurşit İMREN :Değerli hakimim bak
Bilinmeyen Şahıs :He
Hurşit İMREN :Ben herkesin yanında bu konuyu konuşamıyorum ben şimdi burda işte şimdi bak yalnız
kaldım hemen açtım ha
Bilinmeyen Şahıs:Hayır ben seni mesela öbür taraftan arıyorsam Çepni belediye başkanığı numaran
varya,
Hurşit İMREN:Evet
Bilinmeyen Şahıs:Ordan ben senin hatırını soracağımdır
Hurşit İMREN :Anladım
Bilinmeyen Şahıs:Tamam mı?
Hurşit İMREN :Ben de
Bilinmeyen Şahıs:İki tane böyle başka bir şey söyleyeceğimdir mesela anlatabildim mi
Hurşit İMREN :Anladım anladım
Bilinmeyen Şahıs :Yahya Bey o tavrı benim o gün biraz canımı sıkmıştı
Hurşit İMREN:Yok yok hiç
Bilinmeyen Şahıs :Ben o gün aramıştım o yüzden sana soracaktım onun için aramıştım



Hurşit İMREN:Sizden hiç bahsetmedik yani hiç hiç öyle bir şey olmadı yani dedim böyle böyle ondan
sonra şey ee ama dedim,
Bilinmeyen Şahıs :Ben sana hatta dedim ya sen dedim Gemerekli olmasın gene başka biri olsun gene
tanıdık hemşeri felan olsun dedim yani belki Allah Allah banane canım,
Hurşit İMREN :Evet evet oldu,
Bilinmeyen Şahıs :Oldu başkanım selam ediyorum kendinize iyi bakın,
Hurşit İMREN :Sağol sağol,
Bilinmeyen Şahıs :Hadi görüşürüz.
 
***Hurşit İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... numaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Mehmet TİRE:Abi merhaba
Hurşit İMREN:Merhaba canım
Mehmet TİRE :Abi ben gelemedim burda yoğunluktan dolayı da dedim ya size o zaman
Hurşit İMREN :Hıh
Mehmet TİRE:Baya yoğunum, eee nasıl yapalım?
Hurşit İMREN:Kardaş gelmeniz lazım yani, yarın
Mehmet TİRE:Gelicem de burası o kadar yoğun ki benim
Hurşit İMREN:Bak şimdi yarın gözaltına alınıp şey edip ondan sonra şey hazırlığımızı yapmadan şey
eder... o zaman hiç bir iş yapamayız
Mehmet TİRE:Siz kaç gün ordasınız
Hurşit İMREN:Ben pazara kadar ordayım
Mehmet TİRE :Ey buraya gelme şansınız var mı abi burdaki
Hurşit İMREN:Yok,burda avukat var şey var bunlarla görüşmemiz lazım yani, orda gelsem ne yapacam,
hıh, şey sorayım bu uzman çavuş kim ben onu kaybolan bilmem yok şeyde iddia edilen kim o ?
Mehmet TİRE:Vallah ben hava değişimindeyken kaybolmuş bir tane uzman çavuş abi
Hurşit İMREN:Allah Allah sen Martta gelmiştin
Mehmet TİRE:Martın 17'de geldim abi
Hurşit İMREN:Heh
Mehmet TİRE:16-17'de geldim abi
Hurşit İMREN:Ha ben bu adamı hiç hatırlamıyorum
Mehmet TİRE:Ya orda çalışan biriydi yani o zamanda geldiler gittiler
Hurşit İMREN:Heh
Mehmet TİRE:Yani benden önceki bir olayda onun için diyorum ben
Hurşit İMREN:Anladım yani ben , ben o olayı şey yapamıyorum yani
Mehmet TİRE:Vallah örgüte gittiğine dair duyumlar vardi abî
Hurşit İMREN:Hıı
Mehmet TİRE :O zaman geldiğimizde araştırdık koşturduk ettik bir şey bulamadık o zaman savcılarla
yazdık çizdik o zaman
Hurşit İMREN :Hıı
Mehmet TİRE :Yani
Hurşit İMREN:Ya işte onun için bir ne yaptılar şey yap, ben pazara kadar burdayım
Mehmet TİRE:Abi bu burda da fuarlar falan var yoğunluk onun için diyorum
Hurşit İMREN:Anladım doğrudur ama farklı şey, hayat memat meselesi
Mehmet TİRE:Bir bakıyım abi ben
Hurşit İMREN:Tamam
Mehmet TİRE:Yani burayı halledebilirsen geliyim, kayınpeder hasta
Hurşit İMREN:Tamam
Mehmet TİRE:Hastaneye götürüp getiriyorum bayağı yoğunluk var
Hurşit İMREN:Tamam



Mehmet TİRE:Onun için diyorum yani
Hurşit İMREN:Tamam oldu
Mehmet TİRE:Tamam abi görüşürüz
Hurşit İMREN:Hadi sağol
 
*** Hurşit İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... mimaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Kerim ŞAHİN:Efendim,
Hurşit İMREN:Kerim meraba
Kerim ŞAHİN:Meraba,
Hurşit İMREN:Benim Hurşit İmren albay,
Kerim ŞAHİN:Hee emredin komutanım,
Hurşit İMREN:Nerdesin?
Kerim ŞAHİN:Osmaniye'deyim komutanım şu anda,
Hurşit İMREN:Osmaniye'desin ha Kerim gastede çıkanlardan çıkanlardan haberin var mı?
Kerim ŞAHİN:Okudum komutanım haberdar ettiler,
Hurşit İMREN:Bi Ankara'ya gelirsen görüşelim,
Kerim ŞAHİN:Bilmiyorum bu ilgisiz alakasız şeyler nerden çıktı,
Hurşit İMREN:Öyle de ama gardımızı almak zorundayız yani he
Kerim ŞAHİN:Siz Ankara'da mısınız komutanım?
Hurşit İMREN:Ankara'dayım,
Kerim ŞAHİN:Tamam komutanım ben zaten diğerleriyle hiç bi irtibatım olmadı sizlede en son iki
yıldan beri görüşmüyoruz,
Hurşit İMREN :Tamam öyle oldu ben buldum şeylerini genel komutanlıktan buldum bi görüşelim
oldumu?Yarın sabah burda ol,
Kerim ŞAHİN :Ee yarın gelemem komutanım şimdi burda da işlerim var ama ilerleyen günlerde ben
size ulaşırım,
Hurşit İMREN :Tamam
Kerim ŞAHİN :Ben gelebileceğim günü söyleyim yani bu hafta içinde gelemem haftasonu ee gene
benim işim var işimle ilgili bi seminer var,
Hurşit İMREN :Hıı
Kerim ŞAHİN :Dolayısıyla ııı belki önümüzdeki hafta içinde felan olabilir komutanım,
Hurşit İMREN :O zaman ben haftasonuna hiç olmazsa veya pazartesi burda olacak şekilde şey yapki,
Kerim ŞAHİN :Ben size dönerim komutanım,
Hurşit İMREN :Tamam yavrum oldu, haydi öpüyorum seni.
Kerim ŞAHİN :Sağolun komutanım.
Hurşit İMREN :Sağol sağol sağol.
 
***Hurşit İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... numaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Kerim ŞAHİN:Efendim komutanım
Hurşit İMREN:Ha canım bulunduğun yerde sabit telefon varmı ?
Kerim ŞAHİN:Şu anda yok komutanım ben ee olduğunda olmazsa sizi bîr ee iletim
Hurşit İMREN:He mesaj at bir ordan görüşek hadi tamam bekliyorum
Kerim ŞAHİN:Tamam komutanım
Hurşit İMREN:Bu şey kim, alo
Kerim ŞAHİN :Efendim komutanım
Hurşit İMREN:Mahmut Yılmaz kim?



Kerim ŞAHİN:Mahmut Yılmaz o dönemde karakol komutanıydı komutanım
Hurşit İMREN:Nerenin?
Kerim ŞAHİN:Şeyin Dargeçit ee merkez karakolu
Hurşit İMREN:Merkez
Kerim ŞAHİN:Öyle hatırlıyorum
Hurşit İMREN:Efendim
Kerim ŞAHİN:Mahmut, Mahmut Başçavuş
Hurşit İMREN:Hee Mahmut YILMAZ bir, birde şey var eee bu Bilal Uzman Çavuş kimdi ben onu hiç
hatırlamıyorum mesela seni biliyorum, Baki'yi biliyorum
Kerim ŞAHİN :Onların üçü karakolda görevliydi komutanım, biz zaten onlara BTR timinde hiç ilgimiz
alakamız yok ki karakola
Hurşit İMREN :Heh, heh, bu firar mı etmişti
Kerim ŞAHİN :Vallah öyle dediler komutanım onun için
Hurşit İMREN :Anladım tamam
Kerim ŞAHİN :O kendileri daha iyi bilir, çünkü onlar karakol ekibi biz onları haftada bir görüşüyoruz
bazen böyle rastlıyoduk
Hurşit İMREN :Anladım canım oldu
Kerim ŞAHİN:Görev yoğunluğundan
Hurşit İMREN :Hadi öpüyorum görüşürüz
Kerim ŞAHİN :Sağolun komutanım sağolun iyi günler
Kerim ŞAHİN :Oldu
 
***Hurşit İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... numaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Sakıp ERDAL:Alo
Hurşit İMREN:Ne yapiyon
Sakıp ERDAL:Ne yapıyım gezerim karpuz kaldırandayım, hayrola
Hurşit İMREN:Sana, sana bir görev
Sakıp ERDAL:Hayrola
Hurşit İMREN:Manavgat'ta yaşıyormuş Mahmut YILMAZ
Sakıp ERDAL:Mahmut YILMAZ
Hurşit İMREN:Hee o dönem dargeçit karakol komutanı, merkez karakol komutanı
Sakıp ERDAL:Heh
Hurşit İMREN:Emekli başçavuş
Sakıp ERDAL :Evet
Hurşit İMREN:Onu bulacan
Sakıp ERDAL:Ne yapacam onu
Hurşit İMREN:Bul onu, bul onu adresi telefonu zartını zurtunu
Sakıp ERDAL:Manavgat tamı yaşıyormuş, nasıl bulacazki onu
Hurşit İMREN:Ordaki askerlik şubesine soracan
Sakıp ERDAL:Evet
Hurşit İMREN:Manavgat'a gidecen orda emekli adresi vermiştir oraya,yahutta jandarma orda varsa
Sakıp ERDAL:Tamam
Hurşit İMREN:Tamam oldu görev sana haydi
Sakıp ERDAL:Tamam
 
***Hurşit İMREN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullandığı 0 505 355 .... numaralı/mobil
iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin dinlenmesi/kayda alınması
esnasında tespit edilen konuşmalar:
 



Sakıp ERDAL :Alo
Hurşit İMREN :Efendim abi
Sakıp ERDAL :Ne yapıyon yav 3 gündür arıyorum cevap vermiyonuz, merakımızdan gebertin bizi
Hurşit İMREN :Tamam merak etme, merak etme
Sakıp ERDAL:Allah Allah
Hurşit İMREN:Bi şey yapabildin mi?
Sakıp ERDAL:Eee ben Mahmut 'un telefonunu vereyim sana
Hurşit İMREN:Bi zahmet
Sakıp ERDAL:Ee ben aradım, sen ee işte eb ona telefonumu verdin, bir dün iki sefer üç sefer aradım, o
gün görüştüğümüz gün akşam aradım seni, yani hayret ...
Hurşit İMREN:Ver bakayım
Sakıp ERDAL:Evet eee 539 .....
Hurşit İMREN:Oldu görüşürüz
Sakıp ERDAL:....
Hurşit İMREN:Efendim
Sakıp ERDAL:Sen nerdesin
Hurşit İMREN:Ankarada'yım Eskişehir'e gidiyorum bugün,orda toplantımız var belediye başkanları
Sakıp ERDAL :Anladım ee
Hurşit İMREN:Tamam oldu
Sakıp ERDAL:Sen sonucu bildir bana ya Mahmut'un
Hurşit İMREN:Tamam tamam
Sakıp ERDAL:Hadi sağol
Hurşit İMREN:Hadi sağol.
 
***Kerim ŞAHİN adlı şüphelinin kendi adına kayıtlı olarak kullanmış olduğu0505 488
....numaralı/mobil iletişim aracının 16/02/2012 - 16/05/2012 tarihleri arasında yapılan iletişimin
dinlenmesi/kayda alinmasi esnasında tespit edilen konuşmalar:
 
Ali ESEN :Geçenler de bir haber vardı var mı o haberden aktif haberin senin?
Kerim ŞAHİN :He var.
Ali ESEN:He
Kerim ŞAHİN :Haberim var, ee ben hiç umursamıyorum çünkü çiğ et yemedim, karnım ağrımıyo,ee
ben de aldım o gazeteyi, herşeyin sonuçlanmasını bekliyorum,gerekli yerlere tazminat davasına
Ali ESEN :Yanımdakine (Cihan) Allah Allah
Kerim ŞAHİN :Açacam.
Ali ESEN :Yani saçma sapan iyice bunlar iyice saçmaladılar ya.
Kerim ŞAHİN :Yani hiç te umursamıyorum, ne gazeteyi arıyorum ne ee başka ee birilerini aradım,öyle
bir karakterim de yok,ee yani ben kendimden eminim, başım dik alnım açık Allah'a şükür.
Ali ESEN :Yok canım o yönden demiyorum da ben
Kerih ŞAHİN :Ha
Ali ESEN :Yani
Kerim ŞAHİN :Recep mi söyledi sana da?
Ali ESEN :Şeyi, yok yok bana ee şey Ökkeş Başçavuş dedi ya böyle böyle,
Kerim ŞAHİN :Ha ayaklı gazete.
Ali ESEN :İnternetten baktım Allah Allah dedîm ondan sonra işte daha doğrusu yani aramadım da abi
hayırdır deyince şimdi sen arayınca,
Kerim ŞAHİN :Ha birileri, birileri aradı da ee yok ee Allah'a çok şükür ben ee alnım ak olarak
girdim,alnım ak olarak çıktım.Ondan da müsterihim her konuda.
Ali ESEN :Yav doğrudur canım.
Kerim ŞAHİN :Ee zaten ee
Ali ESEN :Ben o açıdan sormadım
Kerim ŞAHİN :Uzun mesele,yani ben, ben ekip yani tim de çalıştım ben, ben tim'den ayrılamazdım



çünkü sen de BTR'cisin(taktik tekerlekli zırhlı araç),ee biliyorsun
Ali ESEN :Evet.
Kerim ŞAHİN :Biz iki kişiydik orda, çamurdan adam yapmaya çalışıyorduk, düşünebiliyon mu?
Birimiz ayrılsa o araç gider mi?
Ali ESEN :Evet,
Kerim ŞAHİN :Yani ee
Ali ESEN :Yav boşver sen o açıdan,
Kerim ŞAHİN :Aslı astarı yok, varsa da ben bilmiyorum. yani ee diğer şeyler beni aşan konular.
Ali ESEN :Yav boşver
Kerim ŞAHİN :Orda bahsedilen konular beni aşan konular,beni, yani ben kendimden eminim en
azından.
Ali ESEN :Yav orasını boş ver,ben sadece haberin var mı yok mu hesabı,
Kerim ŞAHİN :Neyse boşver biz artık yeni bir hayat dedik,yeni bir gelecek, yeni bir
Ali ESEN :Evet.
Kerim ŞAHİN :İstikbal. çocuklarımız için, kendi geleceğimiz için. öyle düşündük, öyle uyguluyoruz,
öyle gidiyoruz. sen ne yapıyon, ne ediyon ee.
....
 

FİZİKİ TAKİP,TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME,SES VE GÖRÜNTÜLERİN
KAYDEDİLEREK İNCELENMESİ KARARLARI

 
Şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında CMK m.140 kapsamında

fiziki takip yapılması teknik araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararları
verildiği,

KARAR 1:
CMK250. Maddesi ile Yetkili Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/02/2012 tarih ve

2012/1656 no'lu kararı ile şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında
26/02/2012 günü saat 08:00'dan geçerli olmak üzere 1. Kez 4 hafta süreyle fiziki takip yapılması,teknik
araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararı verildiği,

KARAR 2:
CMK250. Maddesi ile Yetkili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/03/2012 tarih ve

2012/2657 no'lu kararı ile şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında
28/03/2012 günü saat 08:00'dan geçerli olmak üzere 2. Kez 4 hafta süreyle fiziki takip yapılması,teknik
araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararı verildiği,

KARAR 3:
CMK250. Maddesi ile Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/04/2012 tarih ve

2012/3515 no'lu kararı ile şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında
28/04/2012 günü saat 08:00'dan geçerli olmak üzere 3. Kez 1 hafta süreyle fiziki takip yapılması,teknik
araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararı verildiği,

KARAR 4:
CMK250. Maddesi ile Yetkili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/04/2012 tarih ve

2012/3731 no'lu kararı ile şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında
01/05/2012 günü saat 08:00'dan geçerli olmak üzere 4. Kez 1 hafta süreyle fiziki takip yapılması,teknik
araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararı verildiği,

KARAR 5:
CMK250. Maddesi ile Yetkili Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/05/2012 tarih ve

2012/3947 no'lu kararı ile şüpheliler Hurşit İMREN,Mehmet TİRE ve Kerim ŞAHİN hakkında
08/05/2012 günü saat 08:00'dan geçerli olmak üzere 5. Kez 1 hafta süreyle fiziki takip yapılması,teknik
araçlarla izleme,ses ve görüntülerin kaydedilerek incelenmesi kararı verildiği,

Ancak iş bu soruşturma evrakı yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza
gönderilmeden önce Diyarbakır TMK 10. Maddesi ile Görevli CBS'da bulunduğu esnada alınan söz
konusu kararların soruşturma kapsamında uygulanmalarını gerektirir bir durum bulunmadığından fiilen



icra edilmediklerinin anlaşıldığı,
SORUŞTURMA KAPSAMINDA HUKUKEN TARTIŞILMASI,İRDELENMESİ GEREKEN

BİRTAKIM HUSUSLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:
 
Cesetleri bulunamayan Abdurrahman OLCAY,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin

ASLAN,Nedim AKYÖN ve Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın akıbetlerine ilişkin değerlendirme:Süleyman
SEYHAN'a ait  cesedin kaybolmasından aylar sonra bir kuyuda yakınları tarafından
bulunması,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan DOĞAN ve Mehmet Emin ASLAN'a ait cesetlerin ise yine
adı geçenlerin yakınlarının aldıkları bilgiler sonucunda yapılan kazılarda bulunarak DNA analizlerinin
yapılması ve ölüm sebeplerinin belirlenmiş olması karşısında Davut ALTINKAYNAK,Abdurrahman
OLCAY,Mehmet Emin ASLAN,Nedim AKYÖN, ve Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın da her ne kadar
cesetleri bu aşamaya kadar bulunamasa da benzer olaylar çerçevesinde benzer şekilde gözaltına
alınmaları veya bu gözaltılar ile bağlantılı durumlar sonrası(Bilal BATIRIR yönüyle) kaybolmaları
dikkate alındığında ölmüş olduklarının ceza hukuku bakımından kabulü gerektiği,tek başına adı
geçenlerin cesetlerinin henüz tespit edilememiş olmasının hayatlarının devam ettiği yönünde tereddüte
sebep veremeyeceği,bir kısım tanık ve müştekilerce bir kısım cesetlerin bir takım soruşturma
endişeleriyle ilk gömüldükleri yerden taşındıklarının ifade edildiği,buradan hareketle faillerin adı
geçenlerin cesetlerinin bulunmasını engellemek amacıyla özel bir çabaya giriştikleri,benzer saiklerle
cesetleri farklı coğrafi alanlara gömdükleri,Uzm. Çvş. Bilal Batırır yönüyle ise ayrıca adı geçenin
kalorifer kazanında yakılarak öldürülmüş olduğunun ifade edilmesi göz önüne alındığında cesetten
herhangi bir kalıntının sonraki tarihlerde bulunmasının fiziken mümkün olmadığı,bu haliyle adı
geçenlerin belirtilen tarihlerde vefat etmiş oldukları,fezlekeye bağlanarak Midyat Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilecek evrak sonucunda Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame
tanziminin söz konusu olması halinde kovuşturma evresinde mahkemece de adı geçenlerin öldürülmüş
olduklarının kabulü halinde nüfusta gerekli ölüm kaydının mahkemece verilecek talimat üzerine
düşülebileceği,ayrıca bu yönüyle kovuşturma evresinde gündeme gelmesi muhtemel yeni kazılarda en
azından bir kısım cesetlerin daha tespit edilmesinin ihtimal dahilinde olduğu,adı geçenlerin yaşıyor
olduklarına dair bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan
yazışmalara rağmen olumlu bir tespit ve emarenin bulunamadığı,

Maktul Seyhan DOĞAN'ın nüfus kayıtlarında 21/11/1992 tarihinde vefat etmiş gözükmesi
sorunsalı:Seyhan DOĞAN'ın 02/11/1995 günü gözaltına alındığı ve akabinde öldürüldüğü iddiasını
konu alan soruşturma sırasında fark edildiği üzere adı geçenin nüfus kayıtlarında 21/11/1992 günü
''eceliyle'' vefat etmiş gözükmesinin izahının gerektiği;Seyhan DOĞAN'ın anne babası olan müştekiler
Asya DOĞAN ve Ramazan DOĞAN'ın beyanlarında,Seyhan DOĞAN'ın kardeşi olan Hazni
DOĞAN'ın beyanında Seyhan DOĞAN'ın gözaltında kaybolduğunun iddia edilmesi,müşteki Ramazan
DOĞAN'ın 01/04/2010 tarihli kolluk ifadesinde özetle;sahte belge düzenlenerek oğlunun ölü olarak
gösterildiğini,oğlunun 02/11/1995 yılında jandarma tarafından götürüldüğünü,eşi Asya DOĞAN'ın vefat
etmiş olduğunu,nüfus kaydına esas mernis ölüm tutanağında yer alan vefat eden eşi Asya DOĞAN'a ait
görünen parmak izinin eşine ait olmadığını düşündüğünü belirtmesi,söz konusu nüfus kaydına
dayanarak 23/11/1992 tarihinde düzenlenmiş gözüken Seyhan DOĞAN'ın 21/11/1992 tarihinde eceliyle
öldüğüne dair kayıt içeren mernis ölüm tutanağının düzenleyeni olan Ulaş köyü muhtarı tanık Şükrü
ASLAN'ın 14/01/2010 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle;Ramazan
DOĞAN'ın kendisinin Ulaş Köyü muhtarı olduğu dönemde Ulaş köyünde ikamet eden bir şahıs
olduğunu,Ramazan'ın Seyhan DOĞAN adlı bir oğlunun olduğunu,bu çocuğun çobanlık yaptığını
bildiğini,geçmiş bir tarihte Seyhan DOĞAN'ın ve köydeki birkaç çocuğun jandarma tarafından alınarak
götürüldükleri ve kendilerinden haber alınamadığının söylendiğini,kendisinin Seyhan DOĞAN'ın
öldüğüne dair herhangi bir tutanak düzenleyerek nüfus idaresine göndermediğini,böyle bir olayı
hatırlamadığını,ilgili ölüm tutanağındaki imzanın kendisinin imzasına benzediğini,ancak görevi
esnasında resmi kurumlardan bir evrak getirildiğinde içeriğine bakmadan imzaladığını,21/11/1992
tarihinde Ramazan ve Asya DOĞAN çiftinin bir başka çocuklarının ölmesi nedeniyle tutanağın Seyhan
DOĞAN adına düzenlenmiş olabileceğini belirtmesi,tanık Mehmet Cevad CEYLAN'ın06/07/2009
tarihli Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde özetle;Seyhan DOĞAN'ın kendisinin



köylüsü olduğunu, 1995 yılının Kasım ayında İzmir'de çalışmakta olduğunu,12. aya doğru Dargeçit
ilçesine geri döndüğünü, döndüğünde Seyhan DOĞAN'ın ailesinin kendisine Seyhan DOĞAN'ın askeri
üniforma giymiş kimselerce gözaltına alındığını,kendisinden bir daha haber alınamadığını,o tarihte
Seyhan'ın kardeşi Hazni DOĞAN'ın da gözaltına alındığını söylediklerini,Seyhan DOĞAN'ın nüfus
kayıt örneğinde ölüm tarihinin 1992 olarak görünmesinin sebebinin ne olduğunu bilmediğini, ancak
bunun sebebinin bir çocuk doğduğunda ve eski çocuk vefat ettiğinde yeni çocuğun eski çocuğa ait
kimlik bilgilerini kullanmasından kaynaklanabileceğini belirtmesi,Seyhan DOĞAN'ın cesedinin
iddiaları doğrular biçimde 22/02/2012 tarihinde Dargeçit ilçesi Bağözü köyünde Dargeçit Cumhuriyet
Başsavcılığınca Murat AKGÜN adlı vatandaşın evinin batısında yapılan kazıda bulunması ve adı
geçenin ateşli silah yaralanmasına bağlı kafaiçi ve iç organ değişimleri sonucu öldüğünün tespit
edilmesi,gözaltına alındığı iddiasından çok kısa bir süre sonra aynı iddia ile yakınları tarafından
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp müracaatında bulunulmuş olması hususları dikkate
alındığında Seyhan DOĞAN'ın gözaltına alındığı iddia edilen tarihte hayatta olduğu hususunda tereddüt
bulunmadığı,söz konusu nüfus kaydındaki ölüm tarihinin hatalı olduğu ve bölgede çok sık gözüktüğü
üzere farklı nedenlere dayalı sorunlardan ileri gelen nüfus kayıtlarındaki bir yanlışlıktan ibaret olup
ilgililerin istemi üzerine düzeltilebileceği,

Dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Mehmet TİRE'nin bir kısım suç tarihlerinde
operasyona giderken BTR aracındaki silahın ateş almasıyla yaralandığı,rapor ve hava değişimi
aldığı,Dargeçit ilçesinde bulunmadığından söz konusu iddiaların dayanaksız olduğu savunması yönüyle
yapılan değerlendirme;şüpheli Mehmet TİRE'nin bu konudaki savunmalarına bakılacak olur ise
ifadelerinde 03/11/1995 tarihinde operasyonda yaralandığını,bunun üzerine Mardin Devlet Hastanesine
daha sonra da Diyarbakır Askeri Hastanesine oradan da Gata'ya gönderildiğini,gözünden ve dizinden
ameliyat olduğunu,4 buçuk ay rapor aldığını belirttiği,26/03/2012 tarihinde dosyaya sunmuş olduğu
beyan dilekçesinde özetle;kendisinin 29/10/1995 tarihindeDargeçit ilçesinde evlerinden terör örgütü
üyeleri tarafından kaçırılan 2 öğretmenin bulunması için başlayan operasyonlar esnasında 03/11/1995
tarihinde ateşli silah ile gözünden ve dizinden yaralandığını,yaralanması sonrası önce Mardin Devlet
Hastanesine müteakiben Diyarbakır Asker Hastanesine oradan da 04/11/1995 tarihinde Gata'ya sevk
edildiğini,05/11/1995 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisine yatış yaptığını,17/11/1995 tarihinde
hastaneden çıkışının yapıldığını,akabinde 17/01/1996 tarihinde tekrar Gata'ya yatışının
yapıldığını,01/02/1996 günü hastaneden çıkışının yapıldığını,hakkındaki iddiaların bu nedenle
dayanaksız olduğunu belirttiği,dosyada mevcut Mehmet TİRE'nin kazaen yaralanmasına ilişkin
02/11/1995 tarihli  olay yeri  tespit  tutanağında özetle;Dargeçit  Jandarma Komando
TaburKomutanlığı'nın 02/11/1995 gün ve HRK:7130-3-95/3 5 M ile silah deposu olduğu belirtilen Ulaş
Köyü doğusundaki (50-51) koordinatlarında bulunan sığınağa gitmek üzere saat 15:30'da yola çıkan
BTR-60 zırhlı personel taşıyıcı üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanı Mehmet TİRE komutasındaki
konvoyun Dargeçit İlçesindeki Kılavuz köyü istikameti çıkışının 250. metresinde seyir halinde olduğu
sırada zırhlı taşıyıcı üzerinde bulunan biksi marka mekanik ve elektrikle çalışan makineli tüfeğin
kendiliğinden ateş alması sonucu araç üzerinde bulunan Mehmet TİRE'nin sol göz alt kapağından
yaralandığının belirtildiği,konuya ilişkin olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp
Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği'nin23/08/2011 tarihli cevabi yazısında
özetle;Mehmet TİRE'nin 05/11/1995 tarihinde sol göz perforan yaralanma tanısıyla kliniğe
yatırıldığının,adı geçene 14/11/1995 tarihinde "intraorbital yabancı cisim eksplorasyonu" ameliyatı
yapılarak 17/11/1995 tarihinde Gata Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın 14/11/1995 tarih ve 932 sayılı "C/9
SMK 2(iki) ay istirahati uygundur" kararı ile taburcu edilmiş olduğunun,istirahati sonrası 17/01/1996
tarihinde yeniden kliniğe yatırıldığının,Gata Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın 31/01/1996 tarih ve 625 sayılı
''A/9 F-1,A/9 F-3 sınıfı görevini yapar,5(beş) gün iş ve gücünden kalmıştır,vücut fonksiyon kayıp oranı
%0(sıfır)'dır,uzuv zaafı yoktur" kararı ile 01/02/1996 tarihinde taburcu edildiğinin ve ilgili hastane
evraklarının ekte sunulduğunun belirtildiği,konuya ilişkin Genel Kurmay Başkanlığı Diyarbakır Asker
Hastanesi Baştabipliğinden gelen 08/07/2011 tarihli cevabi yazıda Mehmet TİRE'nin 01/10/1995-
01/04/1996 tarihleri arasında ilgili hastanede tedavi gördüğüne ilişkin hastanenin arşiv kısmında ve
otomasyon sisteminde yapılan tetkikte herhangi bir kayda rastlanılmadığının tespit edildiği,konuya
ilişkin Mardin Devlet Hastanesi'nin 25/06/2014 tarih ve 84844131/5182 sayılı cevabi yazısında



özetle;hastanenin otomasyon ve arşiv bölümünde yapılan incelemelerde 03/11/1995 tarihinde Mehmet
TİRE'ye ilişkin herhangi bir veri giriş kaydına rastlanmadığının belirtildiği,Mehmet TİRE'ya ait GATA
tarafından düzenlenen 17/11/1995 tarihli sağlık raporunda "..hastanın bu şikayeti 03/11/1995
tarihinde Dargeçit'te teröristlerle çıkan çatışma sonucu meydana gelmiş..." ibarelerinin
kullanıldığı,oysa bu yaralanmanın çatışma sırasında değil de operasyona çıkılırken kazaen meydana
geldiğinin gerek konuya ilişkin jandarma tutanaklarındagerek şüpheli savunmasında belirtildiği,bu
hususun yaralanmanın kaynağını genel olarak şüpheye düşürdüğü,bu haliyle Genel Kurmay Başkanlığı
Diyarbakır Asker Hastanesi Baştabipliğinden gelen 08/07/2011 tarihli cevabi yazıda Mehmet TİRE'nin
01/10/1995-01/04/1996 tarihleri arasında ilgili hastanede tedavi gördüğüne ilişkin hastanenin arşiv
kısmında ve otomasyon sisteminde yapılan tetkikte herhangi bir kayda rastlanılmadığının
belirtilmesi,Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim
Hastanesi Baştabipliği'nin23/08/2011 tarihli cevabi yazısında özetle;Mehmet TİRE'nin 05/11/1995
tarihinde sol göz perforan yaralanma tanısıyla kliniğe yatırıldığının belirtilmesi hususları birlikte
değerlendirildiğinde adı geçenin bir kısım gözaltı tarihleri sonrasına kadar Dargeçit ilçesinde bulunuyor
olabileceğini ortaya koyduğu,bir kısım müştekilerce,tanıklar ve gizli tanıklarca adı geçenin raporlu
olmasına veya yaralanmasına rağmen rağmen söz konusu süreçte ilçede bulunduğunun,görüldüğünün
belirtilmesi,gözaltına alınan ancak serbest bırakılan bir kısım tanıklarca gözaltında bulundukları sürede
ilçe jandarmada görüldüğünün ifade edilmesi hususlarının şüphelinin bu yöndeki savunmasının aleyhine
delil teşkil ettiği,ancak bu yönüyle şüphelinin söz konusu tarihlerde ilçede bulunmadığına ilişkin lehe
beyanların da dosyada mevcut olduğu,ancak Süleyman SEYHAN'ın 30/10/1995 tarihinde,Abdurrahman
Coşkun ve Davut Altınkaynak'ın 03/11/1995  tarihinde,Nedim AKYÖN,Mehmet Emin
ASLAN,Abdurrahman OLCAY ve Seyhan DOĞAN'ın 30/10/1995 tarihinde,Uzm Çvş Bilal
BATIRIR'ın şüphelinin taburcu olduğu tarihten sonraki bir tarih olan08/03/1996 tarihinde ortadan yok
olduğunun hatırda tutulması gerektiği,ancak gözaltına alındıkları resmi kayıtlarda yer alan 2 kişi olan
Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un ilgili nezarethane defteri nüshalarında
yakınlarının anlatımlarında geçen tarihlerden farklı olarak 08/11/1995 tarihinde gözaltına alındıklarının
belirtilmesinin de bu yönüyle göz önünde bulundurulması gerektiği,

Maktuller Abdurrahman OLCAY,Mehmet Emin ASLAN,Nedim AKYÖN,Süleyman
SEYHAN,Abdurrahman COŞKUN,Davut ALTINKAYNAK,Seyhan DOĞAN ve Mehmet Emin
ASLAN bakımından kasten öldürmelerin tasarlayarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönüyle
yapılan değerlendirme:İddiaya göre Abdurrahman OLCAY,Mehmet Emin ASLAN,Nedim AKYÖN,
Süleyman SEYHAN, Abdurrahman COŞKUN, Davut ALTINKAYNAK, Seyhan DOĞAN ve Mehmet
Emin ASLAN'ın öğretmenlerin ve müteahidin PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak
öldürülmelerinin hemen sonrasında dosya kapsamından varılan kanaate göre bu terör eyleminin
gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi
şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergiledikleri duyumunun alınması ancak bu konuda maddi
ve hukuka uygun delil bulunmaması sonrası peyderpey evlerinden alınıp götürülmeleri,götürülen
kimselerin bir kısım müşteki ve tanıklar tarafından jandarma binasında özel bölümlere götürülmüş ve
burada bir kısmına işkence yöntemlerinin uygulanmış olduğunun ifade edilmesi,bu bölümlere sınırlı
sayıda kimsenin girişine izin veriliyor olması,faillerin açığa çıkmasının engellenmesi maksadıyla
gözaltına alınanların gözlerinin bağlanması,gözaltına alanların bir kısmının ise maske vb. gibi
eşgallerini gizlemeye yönelik unsurlar kullanmaları gibi metodların uygulandığı iddiaları,gözaltına
alınanların mümkün olduğunca birbirlerini görmeleri engellenecek biçimde ayrı tutulmaları,gözaltında
bulunan şahıslar henüz hayatta ve jandarmadayken bir kısım tanık ve müştekilere ''onların icaplarına
bakılacağına,vakitlerinin az kaldığına'' dair beyanatlar verilmiş olması gibi iddialar,adı geçenlerden
Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN dışındakilerin gözaltına alındıklarının resmi
kayıtlara işlenmemiş olması, adı geçenlerden cesetleri bulunanlara ait kemiklerinfarklı coğrafi alanlarda
gömülü halde bulunması,birtakım tanıklarca adı geçenlerin gözaltında olduğu sırada sivil giyimli,sakallı
bv. gibi resmi kıyafet taşımayan JİTEM'den oldukları ifade edilen özel bir ekibin Dargeçit ilçesinde
buluyor olduğunun ifade edilmesi,cesetlerin bir kısmının ilk gömüldükleri yerden taşındığının ifade
edilmesi ve ortadan kaybolan maktul sayısının bir bütün halinde değerlendirilmesinde eylemlerin
önceden tasarlandığı ve icra edildiği olgusu çerçevesinde soruşturmanın yürütüldüğü,



Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR bakımından kasten öldürmenin tasarlayarak gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği yönüyle yapılan değerlendirme:adı geçenin ortadan yok olduğu gün kendisi gibi
disiplin hapsi alan diğer rütbeli personelin cezalarını çekmek üzere Kızıltepe ilçesine gönderilmesine
rağmen Bilal BATIRIR'ın gönderilmemiş olması, Bilal BATIRIR'ın Süleyman SEYHAN'a ait cesedin
bulunması sonrası bu bilgiyi paylaşan ve gayri meşru olayları devamında da ifşa etme ihtimali olan kişi
olarak düşünülerek Süleyman SEYHAN'a ait cesedin bulunma tarihi olan 06/03/1996 tarihinden 2 gün
sonra 08/03/1996 tarihinde ortadan yok edildiğinin iddia edilmiş olması,iddiaya göre adı geçenin
öldürülme biçim ve yeri,cesedi bulunamayacak şekilde yakılarak öldürülmüş olması,iddiaya göre
ortadan yok olması sonrası akıbeti hakkında yeterince araştırma yapılması yerine ''ülkücü'' olarak ifade
edilen siyasi görüşe mensup olduğu bilindiği halde PKK/KCK terör örgütüne katılmış olabileceğinin
veyahut firar etmiş olabileceğinin söylenmiş ve çevrede de dillendirilmiş olması hususlarının bir bütün
halinde değerlendirilmesinde eylemin önceden tasarlandığı ve icra edildiği olgusu çerçevesinde
soruşturmanın yürütüldüğü,
 
Soruşturma Kapsamında Dönem Dönem Peyderpey Savunmalarına Başvurulan ve Bir Kısım
Savunmaları İlgili Bölümlerde Yukarıda Belirtilen Şüphelilerin Dosya Kapsamındaki Tüm
İddialar Yönüyle Son TarihliSAVUNMALARI:

 
A)Haklarında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilen Ancak İleride

Tanık Sıfatıyla Dinlenmeleri Gündeme Gelebilecek Olan,Dosyadaki Sıfatları Tanık Olarak
Değişen Şüphelilerin Savunmaları;

 
Söz konusu dönemde Siirt Pervari Okçular Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak görev

yapan şüpheli Yusuf Burhan ERGİN'in 18/09/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994-1996 yılları
arasında Siirt Pervari Okçular Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak görev yaptığını,hiç bir zaman
ve hiçbir şekilde Dargeçit ilçesi veya civar ilçelerde görev yapmadığını, Hurşit İMREN'i devre arkadaşı
olması nedeniyle tanıdığını, Mehmet TİRE'yi de tanıdığını ancak Dargeçit ilçe jandarma komutanı
olarak görev yaptığından bilgi sahibi olmadığını,kendisine okunan Hurşit İMREN ile yaptığı görüşme
içeriklerinin doğru olduğunu,bu görüşmelerden birinde Hurşit İMREN'in kendisine Cemal TEMİZÖZ
hakkında başlatılana benzer bir soruşturmanın hakkında açıldığını söyleyerek avukat konusunda yardım
istediğini,suçlamalar ile herhangi bir ilgisinin olmadığını,suçlamaların Türk Silahlı Kuvvetlerini
yıpratmak amacıyla ortaya atıldığını düşündüğünü,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Uzm.Çvş. Tanık Ali ARISOY'un beyanlarında geçen,evleri taburun karşısında olan gayri
meşru ekip içerisinde oldukları iddia edilen ve ''Çelikler'' olarak ifade edilen geçici köy korucularının
haklarında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar düzenlenen şüpheliler Naif ÇELİK,Mehmet
Emin ÇELİK,Sadık ÇELİK ve Fevzi ÇELİK olduklarının anlaşıldığı,

Söz konusu dönemde Mardin ilinde görevli olmadığı anlaşılan emekli Tuğgeneral şüphel i
Levent ERSÖZ'ün 30/06/2014 tarihli yazılı savunmasında özetle;tanık Hazni DOĞAN'ın 05/04/2011 ve
01/03/2012 tarihli ifadelerinde belirttiği sivil şahısları tanımadığını,kolluk kuvvetine mensup Hurşit
İMREN ve Mehmet TİRE isimli subayları ise Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmaları
nedeniyle ismen tanıdığını,ancak adı geçen subaylarla birlikte çalışmadığını,adı geçenlerle irtibatı
olmadığını,Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ı tanımadığını,Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'yi ismen
tanımasının sebebinin Jandarma Genel Komutanlığı karargahında Personel Daire Başkanlığı görevi
yapmasından kaynaklandığını,soruşturmaya konu olaylarla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını,sözü edilen
olayların meydana geldiği tarihlerde kendisinin kurmay yarbay rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı
Karargahında Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor olduğunu,meslek hayatı
boyunca Mardin ilinde hiç görev yapmadığını, tanık Hazni DOĞAN yönüyle gözaltına alındığı tarihte
11 yaşında,ifadesi alındığında ise 27 yaşında olan bir kişinin gözaltı işlemi yapan kolluk personelini
hatırlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,ayrıca şahsın kendisini gözaltı işleminde yer alan
birisine benzett iğini  ifade ett iğini ,  ifadeyi alan polislerin yönlendirmesiyle adının
zikredildiğini,suçlamaları  kabul etmediğini belirt t iği ,

Söz konusu dönemde Mardin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan ve kısmi



olay tarihlerinde vekaleten Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten şüpheli Muhammed
DEMİREL ' in  25 /06 /2014  t a r ih l i  ko l luk  i f ades inde  öze t l e ;  o dönemlerde Mardin İl Jandarma
Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını,28/10/1995 günü Dargeçit İlçe
Jandarma sorumluluk bölgesinde iki öğretmenin kaçırıldığı haberini duyduğunu,bunun üzerine Tugay
Komutanlığı'nın Jandarma Komando Tabur Komutanlığını Dargeçit ilçesine göndermiş olduğunu,
yaklaşık 7-8 gün sonra Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin yaralanması ve
hastaneye gitmesi,taburun da Dargeçit'ten dönecek olması nedeniyle emir komuta zaafiyetini önlemek
amacıyla Alay Komutanlığı tarafından Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına vekalet etmesi için
görevlendirildiğini,kendisi Dargeçit ilçesine gittiği tarihte tabur ve jandarma komutanının ilçede
bulunmadığını,göreve başladığını,nezarethanede halktan hiçkimsenin bulunmadığını,evrakta ismi geçen
hiçbir şahsı görmediğini,tanımadığını,kimseyi gözaltına almadığını,soru sormak için dahi hiçbir
vatandaşı birliğe çağırmadığını,vekaleten görev yürüttüğü sırada Kaymakamlık Makamından ve
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığından Jandarmaya bazı şahısların kaybolduğu iddiaları kapsamında
gözaltına alınıp alınmadıklarına dair yazılar geldiğini,kendisinin de karakollara bu şahısların gözaltına
alınıp alınmadıklarını sorduğunu, karakollardan aldığı cevapların neticesini Kaymakamlığa ve Savcılığa
bildirdiğini, kayıtların tetkikinde sadece 2 kişinin Mardin iline sorguya gönderildiğinin tespit edildiğini
hatırladığını, soruşturmaya konu kayıp şahısları ne gördüğünü ne de tanıdığını,suçlamaları kabul
etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutan Yardımcısı
olan şüpheli  Faruk ÇATAK'ın 23/06/2014 tarihli  savcıl ık ifadesinde özetle;önceki ifadelerini aynen
tekrar ettiğini,  soruşturmaya konu kayıp şahısların isimlerini hatırlamadığını,onları
tanımadığını,iddiaların doğru olmadığını,kendisinin katıldığı gözaltı işlemlerinin usulüne uygun kanuni
gözaltılar olduğunu,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Mahmut AYAZ'ın 16/06/2014
tarihl i  savcı l ık i fadesinde özet le;kendisinin Dargeçit ilçesi Hırabaka köyünden olduğunu,belirtilen
tarihlerde korucu başı olarak Dargeçit ilçe merkezinde görev yaptığını,Temelli köyünden tanıdığı
korucu başı olarak Ramazan SAVCI adlı şahsı bildiğini,Hikmet KAYA,Mehmet Emin
ARSLAN,Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman COŞKUN ve
Abdurrahman OLCAY adlı şahısların eğer alındılarsa gözaltına alınmaları işlemlerinde yer
almadığını,bir çoğunu ismen dahi tanımadığını, öğretmenlerin kaçırılması ve öldürülmesi sonrası ilçede
birçok kiş inin gözal t ına a l ındığını ,aldığı emirler doğrultusunda bu kapsamda bir kısım şahısların
ifadeleri alınmak üzere evlerinden alınıp karakola götürülüp teslim edilmeleri işlemlerinde yer
aldığını,soruş turmaya konu kayıp  şahıs lardan ise  sadece  Süleyman SEYHAN'ın  evinde a l ınarak
karakola  int ikal i  iş leminde yer  a ldığını ,hatırladığı kadarıyla bu işlemin emrini Mehmet TİRE'nin
verdiğini,işlem sırasında yanında şüpheli Haydar TOPÇAM'ın da olduğunu,başka herhangi bir korucu
veya rütbelinin ise kesinlikle olmadığını,Ramazan SAVCI veya Ramazan adlı başka bir korucunun
olmadığını,aldıkları talimat doğrultusunda Süleyman SEYHAN'ı götürüp karakola teslim
ettiklerini,ondan sonrasına ilişkin bilgisinin olmadığını,kendisinin bu işlem sonrası operasyona
çıktığını,gözaltına alınanların ifadeleri alınıp,ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığının
söylendiğini,ancak gerçek akıbetlerini bilemeyeceğini,dönemin rütbelilerinin yargısız infaz yaptıklarına
veya bu şekilde emir verdiklerine şahit olmadığını,kendisine de bu yönde bir emir
verilmediğini,kendisine okunan telefon görüşme içeriklerinden Mehmet TİRE ile yapmış olduğu
görüşmede bir oğlunun işe girmesi için kendisine yardımcı olmasını söyleyecek olduğunu,ancak
Mehmet TİRE uygun olmadığı için konuşamadıklarını,görüşme yaptığı şahıslardan Nihat ÇELEBİ'nin
bu olaylardan çok sonra 1999 yılında Dargeçit İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı olarak görev
yapan bir şahıs olduğunu,görevi gereği Dargeçit ilçesinde görev yapıp sonradan ayrılan birçok rütbeli
ile hal hatır sormak amacıyla telefonda görüşüyor olduğunu,Dargeçit ilçesinde kazı yapılınca Nihat
ÇELEBİ'nin merak edip kendisine konuyu sorması üzerine durumu anlattığını,kendisini ilgilendiren bir
durum olmadığı için de rahat olduğunu söylediğini, suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Naif ÇELİK'in 13/06/2014 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarih aralıklarında korucu olarak görev yaptığını,kayıp şahıslardan
yalnızca Süleyman SEYHAN'ı ilçenin küçük olması nedeniyle simaen tanığını,diğerlerini ise



tanımadığını,akıbetlerini bilmediğini,söz konusu şahıslara ilişkin resmi veya gayri resmi hiçbir gözaltı
işleminde yer almadığını,müşteki Hayat ALTINKAYNAK ve akrabalarının,müşteki Mumıni
SEYHAN'ın bu yöndeki iddialarını kabul etmediğini,o dönem aktif bir koruculuk görevi ifa ettiği için
örgüte yakın isimlerin husumetini almaları nedeniyle dosyaya dahil edilmeye çalışıldığını,o tarihlerde
kardeşleri Mehmet Emin ÇELİK,Sadık ÇELİK ve Fevzi ÇELİK'in de koruculuk yapıyor olduklarını ve
kendisi gibi jandarmanın karşısında oturuyor olduklarını,yine yeğeni İlhan ÇELİK'in de koruculuk
yapıyor olduğunu,hatırladığı kadarıyla belirtilen suç tarihlerinde yeğeni Şevki ÇELİK'in rahatsızlığı
nedeniyle Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi servisinde yatan yeğeninin yanında
bulunduğunu, o tarihlerde bir uzman çavuşun ortadan yok olduğunu duyduğunu,uzman çavuşun firar
ettiği veya örgüte katıldığı ihtimalleri üzerinde durulduğunu,dönemin tabur komutanını ve ilçe jandarma
komutanını yalnızca görevi nedeniyle muhatap olması dolayısıyla tanıdığını,adı geçenlerle özel,sıkı bir
ilişkisinin bulunmadığını,o dönem Hurşit İMREN'in bazen operasyon amacıyla Dargeçit ilçesine gelip
gittiğini,ancak belirtilen tarihlerde Hurşit İMREN veya Mehmet TİRE'nin ilçede bulunup
bulunmadıklarını hatırlamadığını,kendisine iftira edildiğini,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan şüpheli Ramazan SAVCI'nın 03/07/2014
t a r i h l i  s avc ı l ı k  i f ade s inde  öze t l e ;1995 yılında Temelli köyünün baş korucusu olarak görev
yaptığını,kendisinin köylüleri olan müteahhit Selim KORKMAZ'ın PKK'lılarca kaçırıldığını öğrenmesi
üzerine kaçırıldığı yere gittiğini,adı geçenin cesedinin bulunduğunu,ardından karakola geçtiklerini,o
esnada karakolda çok sayıda asker ve özel harekatçı polisin bulunuyor olduğunu,karakolda sivil giyimli
görevliler veya Jitem olarak tabir edilen gruptan herhangi birini görmediğini,kendilerinin cenazeyi alıp
köye getirdiklerini,bir hafta boyunca gelen gideni ağırladıklarını,dışarıya dahi çıkmadıklarını,iddia
edildiği gibi Süleyman SEYHAN'ın gözaltına alınması işleminde yer almadığını,diğer kayıp şahıslara
ilişkin de bir bilgisinin olmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli  Kemal KAYA'nın 27/06/2014
tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde köy korucusu olarak görev yaptığını,soruşturmaya
konu olaylarla uzaktan yakından herhangi bir ilgisinin bulunmadığını,şüpheli Hurşit İMREN'i
tanımadığını,şüpheli Mehmet TİRE'yi dönemin İlçe Jandarma Komutanı olması nedeniyle
tanıdığını,kayıp şahısların gözaltına alınmalarında veyahut daha sonraki akıbetlerinde herhangi bir
rolünün bulunmadığını,Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ı tanımadığını,kaybolduğuna ilişkin bilgisi
olmadığını,uzun yıllar terörle mücadele etmesi nedeniyle üzerine iftira atıldığını,suçlamaları kabul
etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan şüpheli Mehmet ACAR'ın 25/06/2014
tarihli  kolluk ifadesinde özetle;1994 yılından bu güne kadar Midyat İlçe Jandarma Komutanlığının
emrinde geçici köy korucusu olarak çalıştığını,soruşturmaya konu kayıp şahısların isimlerini ilk kez
duyduğunu,kendisinin Dargeçit ilçesinde değil de Midyat ilçesinde görevli olduğunu,suçlamaları kabul
etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan şüpheli  Faik ACAR'ın 26/06/2014 tarihli
kolluk ifadesinde özetle;1990 yılında geçici köy koruculuğu görevine başladığını,2011 yılında emekli
olduğunu,görev yaptığı 21 yıl boyunca Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak
çalıştığını,çevre ilçelere, Dargeçit ilçesine hiç görevlendirilmediğini,1995-1996 yıllarında Dargeçit
ilçesine hiç gitmediğini,kayıp şahısların isimlerini ilk defa duyduğunu,olaylarla bir ilgisinin
bulunmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüphe l i  Hüsey in  ALTUNIŞIK ' ın
26 / 06 / 2014  t a r i h l i  k o l l uk  i f a d e s i nde  ö z e t l e ;1986 yılında geçici köy koruculuğu görevine
başladığını,2007 yılında emekli olduğunu,Midyat ilçesine bağlı Ortaca köyünde görev yaptığını,1991
yılında Dargeçit'in ilçe olması üzerine Ortaca köyünün Dargeçit ilçesine bağlanması nedeniyle 1 yıl
kadar Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde çalıştığını,ancak bu 1 yıl boyunca Dargeçit ilçe
merkezine veya başka bir yere göreve gitmediğini,1 yıl sonra Ortaca köyünün tekrar Midyat ilçesine
bağlandığını,1995-1996 yıllarında Dargeçit ilçesine hiç gitmediğini,olaylarla bir ilgisinin
bulunmadığını,kayıp şahısları tanımadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan  şüphe l i  Mehmet  Emin  ÇELİK' in
23/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;belirtilen tarihlerde koruculuk yaptığını,kayıp şahıslardan



sadece Hikmet KAYA adlı şahsı köylüleri olması nedeniyle tanıdığını,kayıp şahıslardan hiçbirinin
gözaltı işleminde yer almadığını, Hurşit İMREN'i tanımadığını,Mehmet TİRE'yi dönemin jandarma
komutanı olması nedeniyle tanıdığını,o dönem bir uzman çavuşun kaybolması olayı ile ilgili bilgisinin
bulunmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli  Sadık ÇELİK'in 13/06/2014 tarihli
savcılık ifadesinde özetle;şüpheli Naif ÇELİK'in kardeşi olduğunu,soruşturmaya konu olayların olduğu
dönemde ilçe jandarma komutanlığının karşısında oturuyor ve koruculuk yapıyor olduğunu,resmi veya
gayri resmi olarak yapıldığı iddia olunan hiçbir gözaltı işleminde yer almadığını,soruşturmaya konu
şahıslardan Hikmet KAYA adlı şahsı köylüsü olması nedeniyle,Süleyman SEYHAN'ı ise o dönem
kahvehane işletiyor olması nedeniyle tanıyor olduğunu,Mehmet TİRE'yi dönemin jandarma komutanı
olması nedeniyle tanıdığını,Hurşit İMREN'i ise tabur komutanı olarak bildiğini,ancak adı geçenlerle
herhangi bir diyaloğunun olmadığını,korucu olmaları ve örgüte yakın olmamaları nedeniyle kendilerine
iftira atıldığını,hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan şüpheli  Fethullah ÇELİK'in 16/07/2014
tarihli  kolluk ifadesinde özetle;1995 yılında Dargeçit ilçesinde ilçe merkezinde geçici köy korucusu
olarak görev yaptığını,Mehmet TİRE'nin 1994 veya 1995 yılında ilçe jandarma komutanı olan şahıs
olduğunu,Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ı hatırlamadığını,soruşturmaya konu kayıp şahısları
tanımadığını,gözaltına alınmalarından bilgi sahibi olmadığını,o yıllarda bazı şahısların yakıldığı,kayıp
olduğu ve öldürüldükleri gibi şeyler duyduğunu,ancak kendisinin birebir şahit olduğu bir olayın
bulunmadığını,kayıp şahıslardan sadece Süleyman SEYHAN'ın ilçe halkından olduğunu bildiğini,kayıp
olduktan bir süre sonra bir köyde cesedinin bulunduğunu duyduğunu,suçlamaları kabul etmediğini
belirttiği,

Söz konusu dönemde ilçe belediye başkanının özel korumalarından biri olan şüpheli Osman
DEMİR'in 18/08/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;kendisinin olay tarihlerinde dönemin belediye
başkanı olan Mehmet Tevfik VURAL'ın özel koruması olarak görev yaptığını,soruşturmaya konu kayıp
şahısları tanımadığını,akıbetlerinden bilgi sahibi olmadığını,adı geçenlerin gözaltına alınması
işlemlerinde görev almadığını,hakkındaki söylemlerin asılsız olduğunu,suçlamaları kabul etmediğini
belirttiği,

Söz konusu dönemde Mardin İl Jandarma Komutanlığında alay idari işler astsubayı olarak görev
yapan şüpheli Sakıp ERDAL'ın 13/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1995-1997 yılları arasında
Mardin İl Jandarma Komutanlığında Alay İdari İşler Astsubayı olarak görev yaptığını,Mardin il merkezi
dışında görev yapmadığını,Dargeçit ilçesinde bulunmadığını,Hurşit İMREN'i hem meslekten hem de
aynı kasabadan olmaları sebebiyle uzun yıllardır tanıdığını,soruşturma konusu olaylarda isimleri geçen
kayıp şahısları tanımadığını,soruşturma konusu olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını,kendisine okunan
ve Hurşit İMREN ile yaptığı telefon görüşmesi içeriğinin doğru olduğunu,Mahmut YILMAZ'ı 1990'lı
yıllarda Elazığ ilinde beraber çalışmaları sebebiyle tanıdığını,söz konusu telefon görüşmesinde kendisini
arayan Hurşit İMREN'in Mahmut YILMAZ'ın Antalya'lı olması ve kendisinin o tarihlerde Antalya
ilinde bulunması nedeniyle Mahmut YILMAZ'ı bulmasını kendisinden istediğini,tahminine göre bunun
sebebinin Hurşit İMREN'in Mahmut YILMAZ'ı tanık olarak gösterme düşüncesi olduğunu,bu istek
sonrası Mahmut YILMAZ ile görüştüğünü,durumu anlattığını ve Mahmut YILMAZ'ın telefon
numarasını Hurşit İMREN'e verdiğini,kendisinin söz konusu olaylarla bir bağlantısının
bulunmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Siirt Pervari Okçular Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak görev
yapan şüpheli Yusuf Burhan ERGİN'in 18/09/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994-1996 yılları
arasında Siirt Pervari Okçular Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak görev yaptığını,hiç bir zaman
ve hiçbir şekilde Dargeçit ilçesi veya civar ilçelerde görev yapmadığını,Hurşit İMREN'i devre arkadaşı
olması nedeniyle tanıdığını,Mehmet TİRE'yi de tanıdığını ancak Dargeçit ilçe jandarma komutanı
olarak görev yaptığından bilgi sahibi olmadığını,kendisine okunan Hurşit İMREN ile yaptığı görüşme
içeriklerinin doğru olduğunu,bu görüşmelerden birinde Hurşit İMREN'in kendisine Cemal TEMİZÖZ
hakkında başlatılana benzer bir soruşturmanın hakkında açıldığını söyleyerek avukat konusunda yardım
istediğini,suçlamalar ile herhangi bir ilgisinin olmadığını,suçlamaların Türk Silahlı Kuvvetlerini
yıpratmak amacıyla ortaya atıldığını düşündüğünü,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,



Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olan şüpheliler Fevzi ÇELİK ve İlhan ÇELİK'in
vefat etmiş olmaları nedeniyle,dönemin ilçe belediye başkanının özel korumalarından biri olan şüpheli
Bahatt in ERGEL'in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle(mevcut delil durumu da dikkate alınarak)
savunmalarına başvurmak mümkün olmamıştır.Ancak Fevzi ÇELİK'in vefatından önce alınan bir kısım
iddialara ilişkin kısmi savunması dosyada mevcuttur.

 
B)Fezlekeye Konu Şüphelilerin Savunmaları:

 
Söz konusu dönemde Kızıltepede konuşlu Mardin J.Komando Tabur Komutanı olan şüpheli

Hurşit  İMREN'in 26/08/2014 tarihli  savcıl ık ifadesinde özetle;1994-1996 yılları arasında Mardin ili
Kızıltepe İlçesinde konuşlu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mardin Komando Tabur Komutanlığında
tabur komutanı olarak görev yaptığını,komutanlığını yaptığı taburun 70. Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı'nın planlamaları doğrultusunda teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Mardin iline bağlı
Ömerli, Midyat, Nusaybin, Savur ve Dargeçit ilçelerinin kırsal alanında operasyonel görevler icra
ettiğini,hakkındaki asılsız iddialardan 2011 yılı Şubat ayı içerisinde Radikal gazetesi muhabirinin
kendisini araması üzerine haberdar olduğunu,söz konusu iddiaların o tarihten bu yana belediye
başkanlığı görevi de icra etmesinden dolayı siyasi yıpratma amaçlı bir kısım medyada yer alıyor
olduğunu,hatta bu nedenle 2014 yılı yerel seçimleri öncesi belediye başkanlığı adaylığının
onaylanmasına rağmen iptal edildiğini,yayınların amacına ulaşmış olduğunu,2011 yılında Dargeçit
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekeye ulaşma imkanının olduğunu,fezlekede gizli
tanıklık yapmak isteyen biri tarafından isminin zikredilerek tarafına asılsız suç isnadında
bulunulduğunu,bunun dışında hakkında delil olarak kullanılabilecek herhangi bir tanık ifadesinin
olmadığını,bu iddiaların o dönem görev yaptığı taburun PKK terör örgütünün silahlı unsurlarına önemli
darbeler vurmasından kaynaklandığını,iddiaların örgütün kendisinden intikam almaya çalışmasından
kaynaklandığını,komando taburlarının gözaltı ve sorgu işlemleri yönüyle yetkisinin bulunmadığını,o
dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin bu yolla gayri
meşru hale getirilmeye çalışıldığını,soruşturmaya konu kayıp şahısların hiç birisini
tanımadığını,görmediğini,kendisinin terörle mücadelede başarılı olmanın ilk şartının bölge halkını
kazanmak olduğuna inandığını,kendisine okunan telefon görüşme içeriklerinde suç unsuru
bulunmadığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan şüphel i  Mehmet  TİRE'n in
27/06/2014 tarihli savcılık ifadesinde özetle;1994 yılı Temmuz ayından 1996 yılı Ağustos ayına kadar
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı olarak görev
yaptığını,hatırladığı kadarıyla 1995 yılı 29 Ekim gecesi Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
kaçırıldığını,kısa bir süre sonra kaçırılan öğretmenlerin cesetlerinin bulunduğunu,bu olaya ilişkin tüm
soruşturma işlemlerinin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yerine getirildiğini,03/11/1995
tarihinde operasyon amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığından zırhlı araçlarla hareket ettiklerini,ilçe
çıkışında kendisinin bulunduğu zırhlı araçta yer alan silahın kendiliğinden ateş alması neticesinde
yaralandığını,aynı gün ilk tedavisinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildiğini,bu tarihten
17/03/1996 tarihine kadar hava değişiminde kaldığını  ve f i i len görevinin başında
bulunmadığını,yaklaşık olarak 20 gün hastanede yattığını,soruşturmaya konu olayların meydana geldiği
iddia olunan tarihlerde hava değişiminde bulunduğunu,bu nedenle söz konusu eylemlere katılmasının ve
bu konuda talimat vermesinin mümkün olmadığını,Hurşit İMREN'in kendisinin Dargeçit ilçesinde
görev yaptığı sırada komando tabur komutanlığında görevli olduğunu,söz konusu tabur komutanlığının
Kızıltepe ilçesinde bulunuyor olduğunu,Hurşit İMREN'in dönem dönem askerleri ile birlikte operasyon
amacıyla Dargeçit ilçesine gelip gittiğini,CMK m.135 kapsamında uygulanan tedbir neticesinde kayda
alınan ve kendisine sorulan telefon görüşmelerini hatırladığını,ancak içeriklerini net olarak
hatırlamadığını,Hurşit İMREN'le yaptığı telefon görüşmesinde Hurşit İMREN'in kendisine
soruşturmada bahsi geçen uzman çavuşun kim olduğunu sorduğunu,bu konuda konuştuklarını,kendisine
okunan görüşmelerde suç unsuru bulunmadığını,Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın kaybolduğu tarih olan
08/03/1996 tarihinde fiilen görevinin başında olmadığını,hava değişiminde olduğunu,hava değişimi
dönüşü 17/03/1996 tarihinde yeniden görevine başladığını,24/03/2012 tarihinde Aytekin EROL isimli



şahısla yapmış olduğu görüşme içeriğini net olarak hatırlayamadığını,ancak o tarihte mevcut soruşturma
dosyasıyla ilgili bir avukat ile telefon görüşmesi yaptığını,o avukatın Aytekin EROL olabileceğini,söz
konusu görüşme içeriğinde suç unsuru bulunmadığını,25/02/2013 tarihinde Selçuk ŞİMŞEK ile yapmış
olduğu telefon görüşmesi içeriğini hatırladığını,basın mensubu olan Selçuk ŞİMŞEK'in soruşturmaya
konu olaylarla ilgili kendisine bazı sorular sorduğunu,kendisinin de söz konusu olaylarla alakası
olmadığı yönünde cevap vermiş olduğunu,02/07/2012 tarihinde korucu Mahmut AYAZ ile yapmış
olduğu görüşmeyi hatırladığını,Mahmut AYAZ'ın kendisini hal hatır sormak için aradığını,suçlamaları
kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı olan
şüpheli  Mahmut YILMAZ'ın 10/07/2014 tarihli  savcılık ifadesinde özetle;1995-1997 yılları arasında
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında merkez karakol komutanı olarak görev yaptığını,Mehmet
TİRE'nin dönemin İlçe Jandarma Komutanı, Hurşit İMREN'in ise Komando Tabur Komutanı olduğunu,
soruşturmaya konu kayıp şahısları hatırlamadığını, gözaltına alınıp alınmadıklarını, akıbetlerini ve
yaşayıp yaşamadıklarını bilmediğini,ölmüş iseler veya öldürülmüş iseler bu olayın kimler tarafından
gerçekleştirildiği hakkında en ufak bir fikrinin olmadığını,Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın akıbeti hakkında
herhangi bir bilgisinin olmadığını,kaybolmasından bir gün önceki akşam Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın
Kerim ŞAHİN ve arkadaşlarıyla ''gazino'' olarak tabir edilen askeri alandaoyun oynadığını,daha sonra
saat 23:30 sıralarından çıkıp eski karakol binası lojmanına doğru gittiklerini,Kerim ve Hüseyin'in
lojmana girdiklerini,Bilal BATIRIR'ın ise şehir merkezine doğru gittiğini yapılan tahkikat sonucunda
duyduğunu,Bilal BATIRIR'ın kalorifer kazanında yakılması gibi saçma bir iddianın
olamayacağını,iddiaların asılsız olduğunu,üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini,iddiaların TSK
personelini karalama kampanyası kapsamında ortaya atıldığını,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutan Yardımcısı
olan şüphe l i Haydar  TOPÇAM' ın  02 /07 /2014  ta r ih l i  savc ı l ık  i f ades i  ve  akab inde  Cumhur iye t
Başsavcılığımıza göndermiş olduğu yazılı beyan dilekçesinde özetle;1995-1997 yılları arasında Dargeçit
İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutan yardımcısı olarak görev yaptığını,28/10/1995
günü 2 öğretmenin PKK terör örgütü mensupları tarafından kaçırılması ve akabinde öldürülmeleri
olayını hatırladığını ancak müteahhidin kaçırılıp öldürülmesi olayını hatırlamadığını,bu olaylarla ilgili
olarak Süleyman SEYHAN, Mehmet Emin ASLAN, Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK ve
Seyhan DOĞAN adlı şahısların kayıt tutulmaksızın gözaltına alınmaları iddiasına ilişkin olarak
hatırladığı bir hususun bulunmadığını,gözaltına alınanların kayıtlara işlenip akabinde savcılığa sevk
ediliyor olduğunu,bu uygulama dışında herhangi bir uygulama yapılmadığını, Abdurrahman COŞKUN
ve Abdurrahman OLCAY adlı şahıslara ilişkin olarak herhangi bir şey hatırlamadığını,Uzm.Çvş. Bilal
BATIRIR'ın ortadan kaybolduğunu ve kendisinden bir daha haber alınamadığını bildiğini,bu konuyla
ilgili araştırma yaptıklarını,araştırma sonucunda şahsın ikamet ettiği lojmandan silahını da alıp çıktığı ve
bir daha geri dönmediğini duyduklarını,adı geçenin kalorifer kazanına atılmak suretiyle yakıldığına dair
bilgisinin olmadığını,Mehmet TİRE'nin yaralanması olayıyla Süleyman SEYHAN'ın öldürülmesi
olayının bir ilgisinin bulunmadığını,gizli tanık BEYAZ'ın beyanlarının doğru olmadığını,herhangi bir
illegal faaliyet yürütmediğini,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Mknz.J.Komd.D. Tim K.lığı
Mknz. J.Komd.D. Tim K.lığı Emn.Uns.Btr Arç.Şof. Uzm. Çvş. olarak görev yapan şüpheli  Kerim
ŞAHİN'in 12/06/2014 tarihli  savcılık ifadesinde özetle;1993-1997 yılları arasında Dargeçit ilçesinde
Uzm.Çvş. olarak görev yaptığını,kendisinin asayişle ilgili bir görevinin bulunmadığını,gözaltı
işlemlerinde görev almadığını,gözaltına alma ve diğer asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığının görev ve yetkisinde olduğunu,soruşturmaya konu kayıp şahısları
tanımadığını,akıbetlerini bilmediğini,Mehmet TİRE'nin yaralanması olayını hatırladığını,hatırladığı
kadarıyla araç içerisinde görevli personellerden biri silahını doldur boşalt yapmak isterken plakta kalan
merminin patlayarak çelik araç içerisinde sekmesi sonucu Yüzbaşı Mehmet TİRE'nin gözünden
yaralandığını söz konusu araçta bulunan arkadaşlarından duyduğunu,kendisinin Jandarma Mekanize
Timinde görev yaptığını,gözaltı olaylarını asayiş olaylarına bakan Merkez Jandarma Komutanlığı'nın
yürüttüğünü,kendisinin biriminin farklı olduğunu,kendisine okunan telefon görüşmelerini Hurşit
İMREN ile yaptığını,bu görüşmelerde gazetelerde çıkan soruşturmaya konu haberler ile ilgili



konuştuklarını,telefon görüşmesi yaptığı bir diğer şahıs olan Ali ESEN'in uzman jandarma personeli
olduğunu,Tunceli ilinde beraber görev yapmaları nedeniyle tanışıyor olduklarını,o görüşme
içeriklerinde Ali ESEN'e soruşturma konusu olaylarla bir ilgisi olmadığını,bu nedenle müsterih
olduğunu ifade ettiğini,görüşme içeriğinin doğru olduğunu,suçlamaları kabul etmediğini belirttiği,

EK KYOK'TAN BAHSEDİLECEK OLUR İSE:
Söz konusu dönemde Mardin ilinde görevli olmadığı anlaşılan emekli Tuğgeneral şüpheli

Levent ERSÖZ'ün maktuller Seyhan DOĞAN ve Abdurrahman OLCAY'ın öldürülmeleri eylemine
iştirak ederek taammüden adam öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını
gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Kızıltepede konuşlu Mardin J.Komando Tabur Komutanı olan şüpheli
Hurşit İMREN'in hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın öldürülmesi
eylemine iştirak ederek taammüden adam öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının
açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan şüpheli Mehmet TİRE'nin
hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın öldürülmesi eylemine iştirak ederek
taammüden adam öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Mardin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan ve kısmi
olay tarihlerinde vekaleten Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten şüpheli Muhammed
DEMİREL'in maktul Abdurrahman ÇOŞKUN'un taammüden ve patlayıcı madde kullanılarak
öldürülmesi eylemi ile maktuller Nedim AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin
ASLAN,Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik
edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek taammüden
adam öldürme ve patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu
davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı olan
şüpheli Mahmut YILMAZ'ın hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın
taammüden öldürülmesi eylemine iştirak ederek  ve maktul Bilal BATIRIR'ın taammüden ve bir suçu
gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürülmesi eylemine iştirak ederek
üzerine atılı taammüden ve bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla
adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutan
Yardımcısı olan şüpheli Haydar TOPÇAM'ın maktul Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve
patlayıcı  madde kullanılarak öldürülmesi,maktuller Davut ALTINKAYNAK,Seyhan
DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın
taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde
kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutan
Yardımcısı olan şüpheli Faruk ÇATAK'ın maktuller Mehmet Emin ASLAN ve hakkındaki evrak tefrik
edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı
taammüden adam öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Mknz.J.Komd.D. Tim K.lığı
Mknz. J.Komd.D. Tim K.lığı Emn.Uns.Btr Arç.Şof. Uzm. Çvş. olarak görev yapan şüpheli Kerim
ŞAHİN'in hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmesi
eylemine iştirak ederek  ve maktul Bilal BATIRIR'ın taammüden ve bir suçu gizlemek veya delil ve
emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürülmesi eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve
bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla adam öldürme suçlarını
işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Mahmut AYAZ'ın maktul



Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman
OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın
taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde
kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Naif ÇELİK'in maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi, maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Ramazan SAVCI'nın maktul
Süleyman SEYHAN'ın taammüden öldürülmesi eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden adam
öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Kemal KAYA'nın maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi, maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Dönemin geçici köy korucularından olanşüpheli Mehmet ACAR'ın maktul Abdurrahman
COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim AKYÖN,Davut
ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY, Süleyman
SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri
eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını
işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Faik ACAR'ın maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi, maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman
OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın
taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde
kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Hüseyin ALTUNIŞIK'ın maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi, maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN,Abdurrahman
OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın
taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde
kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir
mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Mehmet Emin ÇELİK'in maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Sadık ÇELİK'in maktul



Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Fethullah ÇELİK'in maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil
bulunmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli Fevzi ÇELİK'in maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediği iddia edilmiş ise de adı geçenin dosyaya eklenen nüfus kayıt örneğine göre
06/09/2011 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşıldığından atılı suçlardan hakkındaCMK m.223/8 uyarınca
soruşturmaya devam etmenin mümkün olmadığı,

Söz konusu dönemde geçici köy korucularından olanşüpheli İlhan ÇELİK'in maktul
Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim
AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY,
Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden
öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam
öldürme suçlarını işlediği iddia edilmiş ise de adı geçenin dosyaya eklenen nüfus kayıt örneğine göre
27/05/2009 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşıldığından atılı suçlardan hakkındaCMK m.223/8 uyarınca
soruşturmaya devam etmenin mümkün olmadığı,

Söz konusu dönemde ilçe belediye başkanının özel korumalarından biri olan şüpheli Bahattin
ERGEL ' in maktul  Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı  kullanılarak
öldürülmesi,maktuller Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN,Seyhan
DOĞAN, Abdurrahman OLCAY, Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul
Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve
patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını
gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde ilçe belediye başkanının özel korumalarından biri olan şüpheli Osman
DEMİR' in maktul Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı  kullanılarak
öldürülmesi,maktuller Nedim AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan
DOĞAN, Abdurrahman OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen kayıp/maktul
Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı taammüden ve
patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını
gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Pervari Okçular Jandarma Komanda Tabur Komutanı olan Mardin ilinde
görev yapmadığı anlaşılan şüpheli Yusuf Burhan ERGİN'in maktul Abdurrahman COŞKUN'un
taammüden ve patlayıcı kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,
Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki
evrak tefrik edilen kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek
üzerine atılı taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında
kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Söz konusu dönemde Mardin İl Jandarma Komutanlığında alay idari işler astsubayı olarak
görev yapan şüpheli Sakıp ERDAL'ın maktul Abdurrahman COŞKUN'un taammüden ve patlayıcı



kullanılarak öldürülmesi,maktuller Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,
Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY,Süleyman SEYHAN ve hakkındaki evrak tefrik edilen
kayıp/maktul Hikmet KAYA'nın taammüden öldürülmeleri eylemine iştirak ederek üzerine atılı
taammüden ve patlayıcı madde kullanarak adam öldürme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu
davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

2 kimliği meçhul geçici köy korucusunun(soruşturma kapsamındaki korucu şüpheliler arasında
oldukları kabul edilse dahi) Bilal BATIRIR'ın bir suçu gizlemek amacıyla veya delil ve emarelerini
ortadan kaldırmak amacıylaöldürülmesi eylemine iştirak ederek üzerlerine atılı taammüden ve bir suçu
gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla adam öldürme suçlarını işlediklerine
dair kamu davasının açılmasını gerektirir mahiyette delil bulunmadığı,

Gerekçeleriyle Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Düzenlendiği,
 
HER BİR MAKTUL YÖNÜYLE AYRI AYRI YAPILAN SONUÇ

DEĞERLENDİRME:
 

A)MAKTUL ABDURRAHMAN COŞKUN YÖNÜYLE İDDİA:
 
Olay tarihinde 21 yaşında olan Abdurrahman COŞKUN'un 03/11/1995 günü saat 03.00

sıralarında şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin
PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin
gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi
şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir
olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine çoğunun yüzü maskeli olan kimlikleri belirlenemeyen
jandarma görevlileri ve geçici köy korucularından oluşan kişiler tarafından evinden alınıp ilçe jandarma
komutanlığına götürüldüğü,gözaltı işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara 08/11/1995 günü yapılmış
gibi işlendiği,Abdurrahman COŞKUN'un terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak iddiasıyla
09/11/1995 günü saat 11:00 sıralarında sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına sevk
edildiği,Mardin İl Jandarma Komutanlığında ise 14/11/1995 gününe kadar tutulduğu ardından
14/11/1995 günü Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve aynı gün tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldığı,Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılması sonrası şüpheliler
Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin azmettirmesiyle ateşli silah ve patlayıcı kullanılmak suretiyle
şüpheliler Mahmut YILMAZ ve Kerim ŞAHİN tarafından öldürüldüğü iddiası,

B)MAKTUL NEDİM AKYÖN YÖNÜYLE İDDİA:
 
Olay tarihinde 16 yaşında olan Nedim AKYÖN'ün 02/11/1995 günü saat 02.00 sıralarında

şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin PKK/KCK
terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin
gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi
şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir
olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine dönemin merkez karakol komutanı J.Bçvş. Mahmut
YILMAZ ve merkez karakol komutan yardımcısı J.Astsb Haydar TOPÇAM komutasındaki içlerinde
korucu bulunmadığı anlaşılanaskeri personel tarafından evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına
götürüldüğü,gözaltı işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara işlenmediği,burada sorgulandığı ardından
şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin azmettirmesiyle şüpheliler Mahmut YILMAZ,Kerim
ŞAHİN ve Haydar TOPÇAM tarafından tespit edilemeyen(cesedi bulunmadığından) bir şekilde
öldürüldüğü iddiası,

C)MAKTUL DAVUT ALTINKAYNAK YÖNÜYLE İDDİA:
 
Olay tarihinde 13 yaşında olan Davut ALTINKAYNAK'ın 02/11/1995 günü saat 02.00

sıralarında şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin
PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin
gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi



şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir
olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine annesi Hayat ALTINKAYNAK'ın gözaltına alınması
sonrası korucular Naif ÇELİK,Fevzi ÇELİK ve Mahmut AYAZ'ın da aralarında bulunduğu jandarma
personeli tarafından evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü,gözaltı işleminde fiilen yer
alanlar arasında ayrıca diğerlerinin ''komiserim'' diye hitap ettikleri kimliği tespit olunamayan bir şahsın
bulunduğu,gözaltı işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara işlenmediği,adı geçenin jandarmada bir süre
çırılçıplak ve duvara asılmış vaziyette tutulmak,ellerinden tavana asılmak suretiyle işkence edilip
sorgulandığı,ardından şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin azmettirmesiyle şüpheliler
Mahmut YILMAZ ve Kerim ŞAHİN tarafından tespit edilemeyen(cesedi bulunamadığından) bir şekilde
öldürüldüğü iddiası,

D)MAKTUL MEHMET EMİN ASLAN YÖNÜYLE İDDİA:
Olay tarihinde 19 yaşında olan Mehmet Emin ASLAN'ın 02/11/1995 günü saat 21.00

sıralarında şüpheli Hurşit İMREN'in talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin PKK/KCK terör örgütü
tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin gerçekleştirilmesinde
yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi şekillerde milislik olarak
adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir olguya dayanmayan tahmin ve
kanaat üzerine dönemin ilçe jandarma komutanı Mehmet TİRE,merkez karakol komutanı J.Bçvş.
Mahmut YILMAZ,merkez karakol komutan yardımcıları J.Astsb. Faruk ÇATAK ve J.Astsb Haydar
TOPÇAM komutasındaki askeri personel tarafından evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına
götürüldüğü,gözaltı işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara işlenmediği,bir süre sorgulandıktan sonra
şüpheli Hurşit İMREN'in azmettirmesiyle ateşli silah kullanılmak suretiyle şüpheliler Mehmet
TİRE,Mahmut YILMAZ,Haydar TOPÇAM ve Kerim ŞAHİN tarafından öldürüldüğü iddiası,

E)MAKTUL SEYHAN DOĞANYÖNÜYLE İDDİA:
 
Olay tarihinde 14 yaşında olan Seyhan DOĞAN'ın 30/10/1995 günü saat 03.00-04.00 zaman

aralığında şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin
PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin
gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi
şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir
olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine haklarında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli köy korucuları Mahmut AYAZ ve Naif ÇELİK'in aralarında bulunduğu askeri personel
tarafından evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü,gözaltı işleminin jandarmadaki
resmi kayıtlara işlenmediği,burada bir süre filistin askısı vb. gibi yöntemler kullanılarak işkenceye
maruz kaldığı,bir süre sonra şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin azmettirmesiyle ateşli silah
kullanılmak suretiyle şüpheliler Mahmut YILMAZ ve Kerim ŞAHİN tarafından öldürüldüğü iddiası,

F)MAKTUL ABDURRAHMAN OLCAY YÖNÜYLE İDDİA:
Olay tarihinde 20 yaşında olan maktul Abdurrahman OLCAY'ın 30/10/1995 günü saat 03.00-

04.00 zaman aralığında şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve
müteahidin PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör
eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek
gibi şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir
olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilen şüpheli köy korucusu Mahmut AYAZ'ın da arasında bulunduğu jandarma personelleri tarafından
evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü,burada çıplak vaziyette ellerinden asılmak
suretiyle işkenceye maruz kaldığı,gözaltı işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara 08/11/1995 günü
yapılmış gibi işlendiği,Abdurrahman COŞKUN'un terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak iddiasıyla
09/11/1995 günü saat 11:00 sıralarında sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına sevk
edildiği,Mardin İl Jandarma Komutanlığında ise 14/11/1995 gününe kadar tutulduğu ardından
14/11/1995 günü Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve aynı gün tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldığı,Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılması sonrası şüpheliler
Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin azmettirmesiyle şüpheliler Mahmut YILMAZ ve Kerim ŞAHİN
tarafından tespit edilemeyen bir şekilde(cesedi bulunamadığından) öldürüldüğü iddiası,



G)MAKTUL SÜLEYMAN SEYHAN YÖNÜYLE İDDİA:
Olay tarihinde 57 yaşında olan Süleyman SEYHAN'ın 30/10/1995 günü şüpheli Mehmet

TİRE'nin talimatıyla öğretmenlerin ve müteahidin PKK/KCK terör örgütü tarafından kaçırılarak
öldürülmelerinin hemen sonrasında bu terör eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım etmek,yer ve imkan
sağlamak,bilgi vermek,bizzat iştirak etmek gibi şekillerde milislik olarak adlandırılan rolü sergilediği
bilgisinin alınması veya bu yönde maddi bir olguya dayanmayan tahmin ve kanaat üzerine korucular
Mahmut AYAZ,Naif ÇELİK ve Ramazan SAVCI ile J.Astsb Haydar TOPÇAM'ın da aralarında
bulunduğu askeri personel tarafından evinden alınıp ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü,gözaltı
işleminin jandarmadaki resmi kayıtlara işlenmediği,adı geçene burada dayak atılmak suretiyle fiziki ve
kızı Fehime ile diğer gözaltında bulunanlara ilişkin kötü muamele seyrettirilmek ya da duyurulmak
suretiyle manevi işkence yapıldığı,bir süre sonra şüpheliler Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin
azmettirmesiyle elleri arkadan bağlanıp kafasına keten torba geçirilip boğulmak suretiyle şüpheliler
Mahmut YILMAZ,Haydar TOPÇAM ve Kerim ŞAHİN tarafından öldürüldüğü iddiası,

H)MAKTUL UZM. ÇVŞ.BİLAL BATIRIR YÖNÜYLE İDDİA:
 

Olay tarihinde 25 yaşında olan Uzm. Çvş. maktul Bilal BATIRIR'ın Süleyman SEYHAN'a ait
cesedin bulunması sonrası bu bilgiyi Süleyman SEYHAN'ın yakınları ile paylaşan kimse olduğu ve
gayri meşru olayları devamında da ifşa etme ihtimali olduğu düşünülerek şüpheliler Mehmet TİRE ve
Hurşit İMREN tarafından işlenen suçların açığa çıkmasının engellenmesi,gizlenmesi amacıyla
öldürülmesine karar verildiği,Bilal BATIRIR'ın kendisi gibi disiplin cezası alan rütbeli arkadaşlarının
cezalarını çekmek üzere Kızıltepe ilçesine gönderildiği,Bilal BATIRIR'ın ise gönderilmediği,eşi Uzm.
Çvş. Ahmet TOPAL bu nedenle Kızıltepe ilçesine giden Nursen TOPAL'ın Bilal BATIRIR ve eşi
Hatice BATIRIR'a ait evde kalacak olması nedeniyle Bilal BATIRIR'ın nezaketen evde kalmak yerine
bölükte kalmayı tercih ederek 08/03/1996 günü akşama doğru evden ayrılarak bölüğe geçtiği,bunun
üzerine Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin uygun bir vakitte Bilal BATIRIR'ı yanlarına çağırıp zorla
eline kelepçe vurup sürükleyerek jandarmanın kalorifer kazanına götürdükleri,maktulü birlikte kalorifer
kazanına atarak yakarak öldürdükleri iddiası,

Şüpheli Mehmet TİRE'nin yazıcısı olan er ve kaloriferci erin dönemin ilgili kayıtlarında böyle
bir bilginin yer almaması nedeniyle tüm yazışma ve araştırmalara rağmen açık kimliklerinin tespit
edilerek tanık olarak beyanlarına başvurulmasının mümkün olmadığı,

 
BİR KISIM SAVUNMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

 
Bir  kıs ım şüphel i ler in gerçekte kayı t  dış ı  gözal t ına al ınan akabinde öldürülen herhangi  bir

k imsen in  bu lunmadığ ı ,öğre tmenle r in  ve  müteah id in  PKK te rör  ö rgü tü  mi l i t an la r ınca  kaç ı r ı l ıp
öldürülmeleri  sonrası yalnızca Abdurrahman OLCAY ve Abdurrahman COŞKUN'un usulüne uygun
olarak  göza l t ına  a l ınd ık la r ı ,Mard in  i l  Jandarma Komutanl ığ ı 'na  oradan  da  Mardin  Cumhur iye t
Başsavcılığına sevk edildikleri ve Mardin adliyesince serbest bırakılıp sağ salim gönderildikleri halde
kendi ler in in  o  dönem başar ı l ı  b i r  şeki lde  PKK terör  örgütü  i le  mücadele  eden kamu görevl i le r i
olmalarına istinaden terörle mücadelenin lekenmesi ve zaafiyete uğratılması amacıyla kendilerine asılsız
suç isnadında bulunulduğu yönündeki  savunmalar ı  bakımından yapı lan değer lendirme;Bir kısım
şüphelilerin bu yöndeki savunmalarına itibar edilecek olunur ise Dargeçit ilçesinde yaşayan 7
vatandaşın aynı anda veya aynı dönemde tespit edilemeyen bir sebeple aniden ortadan yok
oldukları,ailelerinin bunu fırsat bilen terör örgütüne müzahir kimselerce yapılan bir plan doğrultusunda
kurgu ile kayıp yakınları olarak müracaata yönlendirildikleri ve yaklaşık 19 yıldır devam eden
soruşturma sürecinde bu konuda beyan ve iddiada bulunduklarının kabulü gerektiği,bunun hayatın
olağan akışına uygun bir durum olmadığı,şöyle ki;maktullerin yakınları olan müştekilerin yukarıda
ayrıntıları ile belirtildiği üzere maktullerin ortadan kaybolmalarından çok kısa bir süre sonra adli
makamlara "yakınlarının askeri personel tarafından evden götürüldüğü,yakınlarının akıbetinden bilgi
alamadıkları,varsa ilgililerden şikayetçi oldukları" iddia ve talebi ile müracaatta bulundukları,19 yıllık
soruşturma sürecinin son safahatinde dahi öldürme iddiasını doğrudan dile getirmeyen,doğrudan
zikretmeyen müştekilerin bulunduğu,oysa böyle bir kurgu ve maksat içerisinde hareket eden müşteki



sıfatına sahip kimselerin kendilerinden bu yöndeki davranışın aksine doğrudan ismen şüpheli de
belirtilerek öldürme iddiasında bulunmalarının beklenmesi gerektiği,bu iddiaların daha çok vekiller
tarafından dile getirildiği,müştekilerin tavırlarının yalnızca hukuka aykırı yöntemlerle gözaltına alınarak
ortadan kaybolan yakınlarının akıbetlerini araştıran,onlardan bir haber almaya çalışan kimselerin
yapması gereken şekilde olduğu,soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen bir çok kişinin de
doğrudan müştekilerce zikredilen veyahut beyanlarına başvurulmaları istenen kimseler değil
de,Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturmanın akışına göre beyanlarına başvurulması gerektiği
tespit edilen kimseler olduğu,bir kısım tanıkların gözaltına alma ve öldürme iddialarını doğrular
beyanda bulundukları,örneğin tanık Süleyman ASAN'ın 1995 yılında Dargeçit ilçesinde 2 öğretmenin
örgüt tarafından kaçırılarak öldürülmesi olayı kapsamında gözaltına alınıp da serbest bırakılan
şahıslardan biri olduğunu,kendisi gibi birçok insanın da gözaltında olduğunu bildiğini,gözaltında maktul
Süleyman SEYHAN'ı gördüğüne ilişkin beyanı,kendisi de Jandarma personeli olan ve olay tarihlerinde
Dargeçit ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş tanık Ali ARISOY'un öğretmenler ve müteahite ait
cesedin bulunmasından sonra 5-6 kişinin gözaltına alındığını,hatta bunlardan birinin muhtemelen infaz
amacıyla şoförlüğünü yaptığı BTR aracıyla götürüldüğü yönündeki beyanı,olay tarihinde Dargeçit
ilçesinde Kimya öğretmeni olarak görev yapan ve dosyanın tarafları ile yakınlığı bulunmadığı anlaşılan
tanık Hayri Nurullah YILDIRIM'ın taburda kaldıkları sırada öğrencilerinden bazılarının gözaltına
alındığını,gözaltına alınanların tutulduğu yerde bekleyenlerin arasında öğrencilerini de görmüş oldukları
yönündeki beyanı,hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından şüpheli Fevzi ÇELİK'in vefatından önce alınan ifadesinde bölük komutanı ile
konuştuğunu ancak gözaltındaki Davut ALTINKAYNAK'ı bırakamayacaklarını kendisine söylediğine
ilişkin beyanı,hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dönemin geçici köy
korucularından şüpheli Mahmut YILMAZ'ın Nedim AKYÖN,Abdurrahman COŞKUN,Seyhan
DOĞAN ve Davut ALTINKAYNAK adlı çocukların gözaltına alındıklarını bildiğini,bahsi geçen
maktuller dışında kalan diğer bir maktul olan Süleyman SEYHAN'ın gözaltına alınıp karakola
götürülmesinde bizzat görev yaptığına,Bilal BATIRIR'ın akıbetini sorduğu şüpheli Mahmut
YILMAZ'ın kendisine konuyu kapatmasını ve kurcalamaması gerektiğini söylediğine ilişkin beyanları
ve yukarıda ayrıntıları ile izah edilen gizli tanıkların beyanları ile Milli İstihbarat Teşkilatının gözaltına
alınmalara ilişkin cevabi yazısının bu savunmanın aleyhine deliller oldukları,Süleyman SEYHAN'ın
cesedinin bulunmasından kısa bir süre sonra Uzm.Çvş Bilal BATIRIR'ın aniden ortadan yok olması,bu
konuda Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan evrak ve yapılan tahkikat sonucunda silahsız
ve teçhizatsız olarak nizamiyeden ayrıldığının tespit edildiği kanaati belirtilmesine rağmen olay
tarihinde nizamiyede görev yapan nöbetçi askerlerin bu konuda tanık sıfatıyla beyanlarına
başvurulmamış olması,o dönemin şartları gereği hiç bir zaman silahsız olarak dışarıya çıkmadığı ifade
edilen Uzm.Çvş. Bilal BATIRIR'ın silahsız olarak nizamiyeden ayrılmasının hayatın olağan akışına
uygun olmaması,Uzm. Çvş. Bilal BATIRIR'ın babası ve amcasının belediye başkanı Mehmet Tevfik
VURAL'dan bilgi almaya çalışmaları ve onun yanına gidip gelmeleri sonrası bunu duyan şüpheliler
Hurşit İMREN ve Mehmet TİRE'nin Mehmet Tevfik VURAL'ın beyanına göre Mehmet Tevfik
VURAL'ı ortada geçerli bir neden yok iken uzman çavuşun ailesine yardım etmemesi husunda
uyarmaları,eşinin akıbetini araştıran Hatice BATIRIR'a askeri personelin eşi olması ve mevcut durumu
nedeniyle ilgi ve alaka gösterilmesi gerekirken müştekinin terslenmesi ve ilçeden ayrılmaya ikna
edilmeye çalışıldığının ifade edilmesi,herkes tarafından ''ülkücü'' olarak ifade edilen siyasi görüşe sahip
olduğu ve terör örgütü mensupları ile girilen sıcak çatışmalara katıldığı bilinmesine rağmen Uzm.Çvş.
Bilal BATIRIR'ın PKK terör örgütüne katılmış olabileceği ihtimalinin ortaya atılması,Bilal BATIRIR'ın
kaybolması sonrası akıbetinin araştırılması hususunda gerekli özenin gösterilmediğinin müşahede
edildiğinin ifade edilmesi,şüpheli Hurşit İMREN'in telefon görüşmelerinde hakkında benzer bir
soruşturma kapsamında faili meçhul cinayet iddialarına ilişkin olarak dava açılan askeri personelden biri
olan Cemal TEMİZÖZ'ün hastalığının kendilerine bulaştırılmaya çalıştırıldığına ilişkin beyanda
bulunması,dönemin gözaltı kayıtlarının tutulduğu nezarethane defterinin ortada bulunmaması,ihma
tutanağına rastlanmaması ve bir kısım şüphelilerin ısrarla maktullerin gözaltına alınmadıkları,bunun
nezarethane defterinden anlaşılabileceğine ilişkin savunma yapmaları,Mehmet TİRE'nin yaralanmasına
ilişkin GATA evraklarında yaralanmanın teröristler ile girilen çatışmada meydana geldiği bilgisine yer



verilmesi,bir kısım maktullerin cesetlerinin müştekilerden alınan bilgi ışığında ancak onlarca gösterilen
tahmini bir çok ayrı yerde yapılan kazılarda ele geçirilmesi,öğretmenler ve müteahidin kaçırılıp
öldürülmelerine ilişkin halen derdest olan soruşturma evrakında resmi gözaltı yapılarak veya
yapılmayarak gözaltına alınan maktuller veyahut gözaltına alınıp da bırakılan ve halen hayatta olan
tanık ve diğer kimselerin gözaltına alındıklarına dair bir kayıt bulunmaması bir bütün halinde
değerlendirildiğinde bu savunmanın yeterli olmadığı,

Bu haliyle şüpheliler hakkında söz konusu iddialar yönüyle yasal mevzuat gereği evrakın
fezlekeye bağlanarak Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği,şüphelilerin lehine ve
aleyhine olan tüm delillerin iş bu fezlekede ortaya koyulduğu,

SONUÇ :
 
Şüphelilerin üzerlerine atılı bulunan suçlardan dolayı iddia bakımından her bir şüpheli yönüyle

suç vasfı ve sevk maddeleri yönüyle yapılan değerlendirme,
 
ŞÜPHELİ HURŞİT İMREN YÖNÜYLE SEVK MADDELERİ:
Söz konusu dönemde Kızıltepede konuşlu Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı olan

şüpheli Hurşit İMREN'in üzerine atılı maktuller Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Davut
ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Süleyman
SEYHAN'ın öldürülmelerini azmettirmek,maktul Bilal BATIRIR'ın öldürülmesine ise asli fail olarak
iştirak etme iddiaları bakımından,Nedim AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin
ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY,Süleyman SEYHAN yönüyle lehe olan 765 sayılı
TCK'nun 450/4,64/2,31 ve 33. maddeleri(maktul ve eylem sayısı olan 6 (ALTI) KEZ),Abdurrahman
COŞKUN yönüylelehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,450/6,64/2,31 ve 33. maddeleri,Bilal BATIRIR
yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,450/9,31 ve 33. maddeleri,

 
ŞÜPHELİ MEHMET TİRE YÖNÜYLE SEVK MADDELERİ:
Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan şüpheli Mehmet TİRE'nin

maktul ler  Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Davut  ALTINKAYNAK,Seyhan
DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Süleyman SEYHAN'ın öldürmelerini azmettirmek,maktuller Bilal
BATIRIR ve Mehmet Emin ASLAN'ın öldürülmelerine ise asli fail olarak iştirak etme iddiaları
bakımından,Nedim AKYÖN,Davut ALTINKAYNAK,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve
Süleyman SEYHAN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,64/2,31 ve 33. maddeleri(maktul ve
eylem sayısı olan 5 (BEŞ) KEZ),Abdurrahman COŞKUN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun
450/4,450/6,64/2,31 ve 33. maddeleri,Mehmet Emin ASLAN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun
450/4,31 ve 33. maddeleri,Bilal BATIRIR yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,450/9,31 ve 33.
maddeleri,

 
ŞÜPHELİ MAHMUT YILMAZ YÖNÜYLE SEVK MADDELERİ:
Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanı

olan şüpheli Mahmut YILMAZ'ın maktuller Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Davut
ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Süleyman
SEYHAN'ın öldürülmelerine asli fail olarak iştirak etme iddiaları bakımından,Nedim AKYÖN,Davut
ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Süleyman
SEYHAN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,31 ve 33. maddeleri(maktul ve eylem sayısı olan
6 (ALTI) KEZ), Abdurrahman COŞKUN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,450/6,31 ve 33.
maddeleri,

 
ŞÜPHELİ HAYDAR TOPÇAM YÖNÜYLE SEVK MADDELERİ:
Söz konusu dönemde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutan

yardımcısı olan şüpheli Haydar TOPÇAM'ın maktuller Mehmet Emin ASLAN,Nedim AKYÖN ve
Süleyman SEYHAN'ın öldürülmelerine asli fail olarak iştirak etme iddiaları bakımından lehe olan 765



sayılı TCK'nun 450/4,31 ve 33. maddeleri(maktul ve eylem sayısı olan 3 (ÜÇ) KEZ,)
 
ŞÜPHELİ KERİM ŞAHİN YÖNÜYLE SEVK MADDELERİ:
Söz konusu dönemde Dargeçit ilçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Mknz.J.Komd.D. Tim K.lığı

Emn.Uns.Btr. Araç şoförü olarak görev yapan Uzm.Çvş. şüpheli Kerim ŞAHİN'in maktuller
Abdurrahman COŞKUN, Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN,Seyhan
DOĞAN,Abdurrahman OLCAY ve Süleyman SEYHAN'ın öldürülmelerine asli fail olarak iştirak etme
iddiaları bakımından Nedim AKYÖN, Davut ALTINKAYNAK, Mehmet Emin ASLAN, Seyhan
DOĞAN, Abdurrahman OLCAY ve Süleyman SEYHAN yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun
450/4,31 ve 33. maddeleri,(maktul ve eylem sayısı olan 6 (ALTI) KEZ),Abdurrahman COŞKUN
yönüyle lehe olan 765 sayılı TCK'nun 450/4,450/6,31 ve 33. maddeleri bakımından değerlendirme
yapılması gerektiği,  ancak maktuller Abdurrahman COŞKUN,Nedim AKYÖN,Davut
ALTINKAYNAK,Mehmet Emin ASLAN, Seyhan DOĞAN, Abdurrahman OLCAY ve Süleyman
SEYHAN'ın aynı anda mı yoksa farklı tarihlerde mi öldürüldükleri hususunda net tespit
yapılamadığından bu durumun şüpheliler lehine değerlendirilerek şüphelilerin haklarında 765 sayılı
TCK m.450/5 hükmünün tatbik edilmesinin söz konusu olabileceği anlaşılmakla;

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirilediğinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçları
işledikleri anlaşıldığından yargılanmalarının Mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Adli emanetin 2014/323 sırasında kayıtlı eşyaların TCK'nun 54 maddesi gereğince
MÜSADERESİNE dair karar verilmesi KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR. 30/10/2014
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