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Soruşturma No: 2014/3415
Esas No: 2014/1591
İddianame No: 2014/295
İDDİANAME
MARDİNAĞIR ( ) CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI:K.H.
MAKTUL:1-ABDULVEHAP YİĞİT, MAHMUT Oğlu ŞEMSA'den olma, 01/04/1976 d.lu
2-SÜLEYMAN ÜNAL, İBRAHİM Oğlu HACCO'den olma, 1939 d.lu
3-MEHMET NURİ YİĞİT,EYYO OğluHİNO'den olma,16/12/1971 d.lu
4-TACETTİN YİĞİT, MAHMUT OğluADLE'den olma,10/05/1973 d.lu
5-ZÜBEYİR BİRLİK, ABDULBAKİ OğluMELİHA'den olma, 18/05/1960 d.lu
6-ABDULBAKİ BİRLİK, AHMET OğluMAVİZER'den olma, 10/04/1940 d.lu
7-KEMAL BİRLİK, ABDULBAKİ Oğlu MELİHA'den olma, 12/04/1969 d.lu
8-ZEKİ ALABALIK, SELİM Oğlu EMİNE'den olma, 07/08/1965 d.lu
9-MENDUH DEMİR,MEHMETOğluSULTAN'denolma,18/09/1976 d.lu
10-NURETTİN YALÇINKAYA, ŞEYHMUS Oğlu RİHİ'den olma, 01/01/1969 doğumlu
11-NECAT YALÇINKAYA, MAHMUT Oğlu PAKİZE'den olma, 01/02/1964 doğumlu
12-MEHMET EMİN ABAK, HALİL Oğlu ÇİÇEĞİ'den olma, 30/04/1973 doğumlu
13-HIDIR ÖZTÜRK, SADUN Oğlu ADİLE'den olma, 01/02/1960 d.lu
14-ABDULVAHAP ATEŞ, MUHİTTİN Oğlu AYŞİ'den olma, 01/02/1970 doğumlu
15-MAHMUT ABAK, SÜLEYMAN Oğlu SULTANİ'den olma, 15/08/1978 doğumlu
16-YUSUF TUNÇ, MAMO Oğlu HEDLA'den olma, 20/07/1955 d.lu
17-ŞEYHMUS KABAN, ALİ Oğlu HATİCE'den olma, 17/04/1972 d.lu
18-İZZETTİN YİĞİT, EYYO Oğlu HİNO'den olma, 05/05/1956 d.lu
19-YUSUF ÇAKAR, AZİZ Oğlu NAZLİYİ'den olma, 03/04/1949 d.lu
20-ABDURRAHMAN ÖZTÜRK, MİNNET Oğlu ADİ'den olma, 05/05/1959 doğumlu
21-MEHMET ALİ YİĞİT, EYYO Oğlu HİNO'den olma, 01/01/1965 d.lu
22-ABDULBAKİ YİĞİT, MAHMUT Oğlu ŞEMSA'den olma, 01/04/1977 doğumlu
MÜŞTEKİ:1-ÇETİN BİRLİK, ABDULBAKİ Oğlu MELİHA'den olma, 03/06/1972 doğumlu,
Pınarbaşı Mah.Mutki/ BİTLİS ikamet eder.
2-ĞAZAL ÇELİK, MUHİTTİN Kızı AYŞİ'den olma, 10/02/1974 doğumlu,Boyaklı mah. Boyaklı
sk. NO:174 Derik Mardin ikamet eder.
3-FATMA TUNÇ, ZEYNETTİN Kızı HİLALE'den olma, 25/05/1951 doğumlu, Kengerli
KöyüKızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
4-HABİP DEMİR, MEHMET Oğlu SULTAN'den olma, 10/11/1978 doğumlu, No:18 Yücebağ

MerkezMazıdağı/ MARDİN ikamet eder.
5-MEHMET TUNÇ, MAMO Oğlu HEDLE'den olma, 01/04/1942 doğumlu, No:1 Kengerli
ŞenyurtKızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
6-ABDURRAHİM ATEŞ, MUHİTTİN Oğlu AYŞİ'den olma,
01/02/1966 doğumlu, Köy İçi Mevkıı Çayır Küme Evleri No:84
Yakapınar MerkezBayındır/ İZMİR ikamet eder.
7-HALİL ABAK, SADU Oğlu ÇAÇANİ'den olma, 01/05/1964 doğumlu, Eroğlu Köyü Merkez/
MARDİN ikamet eder.
8-ONUR BİRLİK, ZÜBEYİR Oğlu MAKBULE'den olma, 14/05/1991 doğumlu, Pınarbaşı
Ma.Ballı Sok. No :15 Mutki/ BİTLİS ikamet eder.
9-ESRA ALABALIK, ZEKİ Kızı TÜRKAN'den olma, 15/04/1991 doğumlu,Ergezen Cd.Pınarbaşı
Mh. No:37/1 Mutki/ BİTLİS ikamet eder.
10-HATİCE KABAN, OSO Kızı ŞEHEM'den olma, 01/01/1934 doğumlu, Kurtuluş Mh. Dilek
Sk.No:91Saruhanlı/Manisa ikamet eder.
11-İBRAHİM TUNÇ, YUSUF Oğlu FATMA'den olma, 20/07/1981 doğumlu, No:7 Kengerli
ŞenyurtKızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
12-HATUN ÖZTÜRK, HASAN Kızı AZİZE'den olma, 01/02/1961 doğumlu, Bağış Mezrası No:5
Hakverdi Kızıltepe/Mardin ikamet eder.
13-SULTANİ ABAK, MUSA Kızı HİLVA'den olma, 11/12/1953 doğumlu, Eroğlu Köyü Merkez/
MARDİN ikamet eder.
14-MAHMUT YALÇINKAYA, ŞEYHMUS Oğlu RİHİ'den olma, 01/01/1946 doğumlu,
HacıahmetMah. Kurtoğlu Cad. No:9 İç Kapı No:2Beyoğlu/ İSTANBUL
ikamet eder.
15-CAHİT ALABALIK, SELİM Oğlu EMİNE'den olma, 02/02/1975 doğumlu, Ergezen
Cd.Pınarbaşı Mh.No:37/1Mutki/BİTLİS ikamet eder.
16-SÜLEYMAN YILDIRIM, ALİ Oğlu ZERO'den olma, 21/05/1947 doğumlu, Gölbaşı Mah.
Karacadağ Cad. No:45 İç Kapı No:2Viranşehir/ ŞANLIURFA ikamet
eder.
17-EKİME ÇELEBİ, İSA Kızı FATMA'den olma, 01/02/1949 doğumlu, Atatürk Mah. 830 Sk.
No:8Kızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
18- HAMİDE ÖKMEN, MEHMET SADIK Kızı MERYEM'den olma, 01/01/1967 doğumlu,
Sürgücü KöyüSavur/ MARDİN ikamet eder.
19-BEHZAT BİLMEN, HİZNİ Oğlu ŞÜKRİYE'den olma, 01/01/1979 doğumlu, Budaklı Mh.
Budaklı Sk. No:69Midyat/Mardin ikamet eder.
20-MEHMET ALİ ATUĞ, MEHMET EMİN Oğlu FATIME'den olma, 01/01/1968 doğumlu,
Budaklı Köyü Midyat/ MARDİN ikamet eder.
21-FATİME ATUĞ, YUSUF Kızı HALİME'den olma, 01/01/1944 doğumlu, Budaklı Köyü
Midyat/ MARDİN ikamet eder.
22-ŞÜKRİYE BİLMEN, MEHMET Kızı NAZLİYE'den olma, 20/02/1953 doğumlu, Budaklı
Köyü Midyat/ MARDİN ikamet eder.
23-HADDURE GÜVEN, MEHMET REŞİT Kızı GAZAL'den olma, 01/01/1956 d.lu,Arıklı
Mh.ArıklıSk.No:72 Kızıltepe/Mardin ikamet eder.
VEKİLİ:Av.ERDAL KUZU, Atatürk Blv.Dündarlar Apt2/5 Kızıltepe/ MARDİN
Av.HÜSEYİN CANGİR, Gökçeli S.Kursu Apt. 2/3Kızıltepe/ MARDİN
ŞÜPHELİ:1-ABDURRAHMAN KURĞA, MUSAOğlu SİTTİ'den olma, 01/05/1960 doğumlu,

MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, GÜRMEŞE köy/mahallesi, 57 cilt, 83
aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı No:32 Doğanlı MerkezKızıltepe/
MARDİN ikamet eder.
MÜDAFİİ: Av. NEDİM YILDIZ, Ravza Cd.Yay Apt.BBlok No:20 MARDİN
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh
Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:2-MEHMET EMİN KURĞA, SELİMOğlu SULTAN'den olma, 01/05/1955 doğumlu,
MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, GÜRMEŞE köy/mahallesi, 57 cilt, 83
aile sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ersoylu Mah. 147. Sk.
No:18Kızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
MÜDAFİİ:Av.ZEYNEDDİN VURAL, Tepebaşı Mah.Mardin Cad. Dunaysır İş Merkezi Kat:5
No: 501 Kızıltepe / MARDİN
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh
Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:3-AHMET BONCUK, MEHMETOğlu NECMİYE'den olma, 02/02/1966 doğumlu,
BURSA ili, OSMANGAZİ ilçesi, ELMASBAHÇELER köy/mahallesi,
27 cilt, 3788 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kaplıkaya Mah.
2.Köşk Sk. No:3 İç Kapı No:4Yıldırım/ BURSA ikamet eder.
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüt Kurma veya Yönetme
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt kurma ve yönetme suçu kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe
giren ve lehe olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/1 maddesinin
uygulanması, Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden
sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa
uygulanması (Menduh Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller
için)
ŞÜPHELİ:4-ÜNAL ALKAN, MUZAFFEROğlu NURSEN'den olma, 22/08/1964 doğumlu,
BOLU ili, MENGEN ilçesi, AKÇAKOCA köy/mahallesi, 7 cilt, 24 aile
sıra no, 43 sıra no'da nüfusa kayıtlı Elvankent Banka Blokları Atakent
Mah. A-23/19Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh

Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:5-İSMET KANDEMİR, MEHMETOğlu HAZNİ'den olma, 11/04/1952 doğumlu,
MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, UZUNKAYA KÖYÜ köy/mahallesi,
97 cilt, 23 aile sıra no, 48 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yüksektepe
KöyüKızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
MÜDAFİİ:Av.ERKAN KASAP, İnönü Mah.Ramazanoğlu Pasajı Kat:1 No:3 Kızıltepe /
MardinKızıltepe / MARDİN
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh
Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:6-MEHMET SALİH KILINÇASLAN, BEDRANOğlu ZEKİYE'den olma, 23/03/1972
doğumlu, MARDİN ili, KIZILTEPE ilçesi, ÜLKER köy/mahallesi, 85
cilt, 52 aile sıra no, 60 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ülker Köyünde Mukim
Kızıltepe/ MARDİN ikamet eder.
MÜDAFİİ:Av.MEHMET BEŞİR ABAK, Tepebaşı Mahallesi Mardin Cad.Dunaysır İş Merkezi
Kat:2 No:13 Kızıltepe / MARDİN
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh
Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:7-RAMAZAN ÇETİN, ABDULLAHOğlu NURE'den olma, 01/01/1956 doğumlu,
MARDİN ili, MİDYAT ilçesi, YOLBAŞI köy/mahallesi, 62 cilt, 175 aile
sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ulucami Mah.1212 Sok No:22 Midyat/
MARDİN ikamet eder.
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüte Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
YAKALAMA TARİHİ:03/02/2014
SEVK MADDESİ:Örgüt üyeliği kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe olan
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/2 maddesinin uygulanması,
Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden sonra yürürlüğe
giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 20 defa uygulanması (Menduh
Demir ile Şeyhmus Kaban dışındaki maktuller için)
ŞÜPHELİ:8-HASAN ATİLLA UĞUR, RAMAZAN ALİOğlu AYSEL'den olma, 19/12/1957
doğumlu, KARAMAN ili, MERKEZ ilçesi, HOCAMAHMUT
köy/mahallesi, 15 cilt, 134 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı 1
Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri/ İSTANBUL ikamet eder.
MÜDAFİİ:Av.MURAT BÜLENT HATTATOĞLU, İnkılap Cad. Özan Çelik İşhanı No:12/501502 Aksaray 34096 Fatih / İSTANBUL
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüt Kurma veya Yönetme

SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995, 1993, 09/02/1994, 01/12/1992 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt kurma ve yönetme suçu kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe
giren ve lehe olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/1 maddesinin
uygulanması, Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden
sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 12 defa
uygulanması (1- 16/05/1993 tarihindeYusuf Tunç'un 2- 14/06/1994
tarihinde Abdulvahap Ateş'in 3-27/01/1995 tarihinde Necat Yalçınkaya
ve Nurettin Yalçınkaya'nın, 4- 29/03/1995 tarihinde Kemal Birlik, Zeki
Alabalık, Abdulbaki Birlikve Zübeyir Birlik'in, 5- 15/01/1995 tarihinde
Mahmut Abak ve Mehmet Emin Abak'ın 6- 29/12/1994 tarihinde Hıdır
Öztürk, 7- 04/09/1994 tarihinde Süleyman Ünal öldürülmesi olayları)
ŞÜPHELİ:9-EŞREF HATİPOĞLU, CAFER SADIKOğlu SÜRİYE'den olma, 25/01/1945
doğumlu, ORDU ili, PERŞEMBE ilçesi, EFİRLİ köy/mahallesi, 18 cilt,
27 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gayrettepe Mah. Fahri Gizden
Sk. No:5 İç Kapı No:21Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ:Tasarlayarak Öldürme, Silahlı Örgüt Kurma veya Yönetme
SUÇ TARİHİ VE YERİ:13/05/1995 MARDİN/KIZILTEPE
SEVK MADDESİ:Örgüt kurma ve yönetme suçu kapsamında Suç tarihinden sonra yürürlüğe
giren ve lehe olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 314/1 maddesinin
uygulanması, Tasarlayarak öldürme suçu bakımından Suç Tarihinden
sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK 82/1.a maddesinin 2 defa
uygulanması ( maktuller Şeyhmus Kaban ve Menduh Demir için )
DELİLLER: 1-Mağdur ifadeleri, 2- Tanık beyanları, 3- Şüpheliler ifadesi, 4-İstanbul CBS
tarafından Ergenekon adı verilen soruşturması kapsamındaelegeçirilen
belgeler, 5 -Keşif tutanakları, 6-İletişimin denetlenmesi tedbirinden elde
edilen veriler, 7-İstanbul ve Diyarbakır Terörle Mücadele Şube
Müdürlüklerince hazırlanan JİTEM raporları, 8-Adli Tıp Kurumu
raporları,9 -Şüphelilere ait nüfus ve adli sicil kayıtları 10-Ek
kovuşturmama kararı
Soruşturma Evrakı İncelendi:

SORUŞTURMANIN ÖZETİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/1756 no.lu dosya üzerinden yürüttüğü soruşturma
kapsamında gizli tanık Aydos'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 27.10.2008
tarihinde verdiği ifadede " Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur'un terörle mücadele
adı altında bölgede birçok cinayet, işkence vb. karanlık faaliyetler gerçekleştirdiğini" beyan etmesi
üzerine soruşturma evrakı tefrik edilmiş ve Hasan Atilla Uğur ile diğer şüpheliler hakkında gerekli
adli işlemlerin yapılması için Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik
yetkisizlik kararı verilmiştir.
Yetkisizlik kararına istinaden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009/3586 no.lu dosya
üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında 10.01.2013 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığına hitaben " gizli tanığın ifadesinde geçen olaylar ile benzeri olaylara ilişkin kapsamlı
araştırma yapılması" yönünde talimat yazılmıştır.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013/79 no.lu talimat dosyası üzerinden yapılan
işlemler sonucu olayların talimat bürosu üzerinden araştırılamayacak kadar geniş kapsamlı olduğu
belirlenerek yetkili Diyarbakır Cumhuriyet savcısıyla irtibata geçilip Kızıltepe bünyesinde
gerçekleşen bu olaylara ilişkin soruşturma açmak suretiyle araştırma yapılması gerektiği izah

edilmiş, talebin yetkili Cumhuriyet savcısınca 13.02.2013 tarihinde uygun bulunması üzerine
2013/464 no.lu dosya üzerinden soruşturmaya başlanmıştır. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının
2013/464 nolu soruşturma dosyası 03/07/2013 tarihinde 2013/94 nolu fezlekeye bağlanarak
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca
2013/1886nolu soruşturma dosyası üzerinden soruşturma yürütülmüş ve 07/03/2014 tarihinde 6526
sayılı yasanın 19. maddesine göre soruşturma dosyası Diyarbakı Cumhuriyet Başsavcılığınca
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek 2014/1052 nolu soruşturma numarasını almıştır.
Bu soruşturma kapsamında öncelikle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına konu
olan faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik araştırmalar yapılmış, ancak ifadesine
başvurulan mağdur ve tanıkların " cinayetlerin JİTEM adlı örgüt bünyesinde gerçekleştirildiğini, o
dönem itibarıyla Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olan Hasan Atilla Uğur ve ekibinin insanlara
işkence ettiğini ve zorla köyleri boşalttırdığını" beyan etmeleri üzerine soruşturma genişletilmiştir.
Bu kapsamda öncelikle bölgede gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla
tanık beyanları ve eski dosya içerikleri değerlendirilerek kazılar yapılıp bulunan cesetler
incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiş, olayın tanık ve mağdurlarının
ifadelerine başvurulmuş, aynı zamanda İstanbul ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarının
benzeri soruşturmalar kapsamında temin etmiş oldukları JİTEM adlı oluşuma ilişkin bilgi ve
belgeler temin edilmiştir.
Toplanan deliller, aşağıda ayrıntısıyla sunulmuştur.

KAYIP YAKINLARI
AVUKATININ DİLEKÇESİ
1990'lı yıllarda ortadan kaybolan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan yahut cesetlerine
ulaşılan kişilerin ailelerinin avukatı tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığına sunulan dilekçede;
" (1)1995 yılında Kızıltepe Cezaevi'nde bulunan Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'ın tahliye
olacaklarını öğrenen akrabaları Zübeyir Birlik ile Abdulbaki Birlik'in Bitlis'ten Kızıltepe'ye
geldikleri, bu dört şahıstan bir daha haber alınamadığı,
(2)Abdulvahap Ateş isimli şahsın 14.06.1994 tarihinde Kızıltepe İlçesi Kırkuyu Köyü'ndeki
evinden jandarma tarafından alındığı, o tarihten itibaren bir daha kendisine ulaşılamadığı, bu şahsın
gözaltına alınmasından üç gün sonra Kızıltepe'de gerçekleşen çatışmada iki terör örgütü
mensubunun öldüğü bilgisine ulaşıldığı ancak aileye cesetlerin gösterilmediği,
(3) 1995 yılında Kızıltepe İlçesi'nde zabıta memuru olan Necat Yalçınkaya ile kardeşi
Nurettin Yalçınkaya'nın askeri görevlilerce gözaltına alındığı, bu şahıslardan da bir daha haber
alınamadığı, daha önce Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan Katarlı Köyü'ndeki kuyuda
bulunan iki cesedin bu şahıslara ait olabileceği,
(4)09.02.1994 tarihinde Yusuf Tunç isimli şahsın Kızıltepe İlçesi Kengerli Köyü'nden
kaçırıldığı, bu şahıstan da bir daha haber alınamadığı,
(5)1994 yılında Abdurrahman Bulut'un Kızıltepe'de kaçırıldığı ve bu şahıstan bir daha haber
alınamadığı,
(6)1994 yılı içinde Hüseyin Çelebi isimli şahsın gözaltına alındığı ve bu şahıstan da bir daha
haber alınamadığı,
(7)14.01.1995 tarihinde Kızıltepe-Mardin arasında dolmuşçuluk yapan Mehmet Emin Abak
ile bu şahsın ortağı olan Mahmut Abak'ın Mardin İli Eroğlu Köyü'ndeki evlerinde askerler
tarafından gözaltına alındıkları, Mahmut Abak'ın cenazesinin bir süre sonra Kızıltepe'ye bağlı
Aysun Köyü'ndeki kuyuda bulunduğu,

(8)20.11.1994 tarihinde Kızıltepe-Mardin arasında dolmuşçuluk yapan Süleyman Abak'ın
Abdurrahman Abi isimli şahısla birlikte gözaltına alındığı, bir süre sonra bu şahısların aileleri
Viranşehir Belediyesi'nce aranılarak kendilerine 'Derik İlçesi Üçyol Mevkii civarındaki karakola
yakın bir yerde iki ceset bulunduğu' şeklinde haber verildiği, ancak ailenin gösterilen resimlerin
teşhise elverişli olmaması sebebiyle teşhis yapamadığı, bu şahıslardan da haber alınamadığı,
(9)1993 yılında Hıdır Öztürk isimli şahsın Kızıltepe İlçesi Bağış Köyü'nde beyaz renkli Toros
marka bir araçla gelen şahıslar tarafından gözaltına alındığı, bu şahsın cesedinin Kızıltepe-Denktaş
yolu üzerinde bulunduğu, Hıdır Öztürk'ün öldürülmesinden iki ay sonra Bağış Köyü yolunda yaya
olarak ilerleyen Şirin Öztürk'ün de kaçırıldığı ve bu şahsın cesedinin Kürtçe ismi Cırcıb olan köy
yolu üzerinde bulunduğu,
(10)1993 yılı Aralık ayı içinde Kızıltepe İlçesi Tuzluca Köyü'nde İzzettin Yiğit, Mehmet Ali
Yiğit, Mehmet Nuri Yiğit, Abdulvahap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk ve Tacettin
Değer isimli 7 kişinin öldürüldüğü,
Tüm bu olayların o dönem itibarıyla bölgede görev yapan kamu görevlilerince
gerçekleştirildiği ihtimalinin çok yüksek olduğu"
Belirtilerek olayların aydınlatılması talep edilmiştir.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERE
İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

1-YUSUF TUNÇ
I-KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 2008/2773
NO.LU SORUŞTURMASI
A) MÜŞTEKİ İFADELERİ
1. Fatma Tunç
Müşteki Fatma Tunç, müvekkilleri aracılığıyla 29.07.2008, 08.10.2008 ve 17.10.2008
tarihlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatla " Eşi olan Mardin Kızıltepe Kengerli
Köyü nüfusuna kayıtlı, Mamo-Hadle oğlu, Kerengo-20.07.1955 doğumlu Yusuf
Tunç'un09.02.1994 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, olay tarihinde akşam
saatlerinde çocukları Abdullah ve Zübeyde ile kayınbiraderi Abdurrahman Tunç ile Kengerli
Köyü'ndeki evlerinde otururlarken markasını bilmediği sarı ve beyaz renkli iki otomobilden inen
yüzleri kapalı yaklaşık altı kişinin evlerine uzun namlulu silahlarla girdiklerini, gelen şahısların
kayınbiraderi ile eşinin kimliklerine baktıklarını, daha sonra eşi Yusuf'u zorla götürmeye
çalıştıklarını, eşinin direnmesi üzerine şahısların evin dış cephesini taradıklarını ve eşini 'ya bizimle
gelirsin ya da evine bomba atıp çocuklarını öldürürüz' diye tehdit ettiklerini, bu duruma komşuları
Süleyman Tunç, Halil Tunç ve Necmettin Tunç'un tanık olduğunu,Olayın üzerinden iki gün
geçtikten sonra eşinin gözaltında olduğunu duyduğunu, olay günü evde olan ve yaklaşık 10 yıl
önce vefat eden kayınbiraderi Abdurrahman Tunç'un Şenyurt Jandarma Karakolu'na giderek ifade
verdiğini, eşine bir daha ulaşamadığını, eşinin cesedinin Kızıltepe İlçesi Katarlı Köyü'ndeki su
kuyusunda olduğuna dair duyumlar aldığını, bu kuyunun açılmasını talep ettiğini, Eşinin
kaybolmasıyla ilgili olarak köy korucularından şüphelendiğini" beyan etmiştir.
2. Mehmet Tunç
Müşteki Mehmet Tunç, 17.10.2008 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş

olduğu ifadesinde " Kardeşi Yusuf Tunç'un kendisinin köyde bulunmadığı 09.02.1994 tarihinde saat
17.00 sıralarında köye gelen iki araçtan inen kimliği belirsiz şahıslarca kaçırıldığını, olay esnasında
kendisine ait ruhsatlı tabancanın da bu şahıslar tarafından götürüldüğünü, bu konuda savcılığa
müracaatta bulunduğunu, 1994 yılında oğlu Ümit Tunç'un da kaybolduğunu ve kendisinden bir
daha haber alamadıklarını, 1992 yılında da diğer oğlu Mesut Tunç'un kaybolduğunu ve sonrasında
1994 yılı mart ayında Mesut'un çatışmada ölü olarak ele geçirildiğini öğrendiğini, yine Yusuf
Tunç'un oğlu Ferhat Tunç'un da 1999 yılındakaybolduğunu, bugüne kadar kardeşi Yusuf, oğlu
Ümit ve yeğeni Ferhat'tan hiçbir haber alamadıklarını, olaylar sebebiyle şikayetçi olduğunu" beyan
etmiştir.

B) TANIK İFADELERİ
1-Tanıklar Mehmet Turan, Sinan Turan, İdan Turan ve Mehmet Seydoş Turan
ifadelerinde özetle " 1993 yılında terör olayları sebebiyle ikamet ettikleri Kızıltepe İlçesi Katarlı
Köyü'nden ayrıldıklarını, köylerinde bulunan su kuyusunu ayrıldıkları tarihe kadar kullandıklarını,
1995 yılında köye geri döndüklerinde bu kuyunun ağzının betonla kapatıldığını gördüklerini, halk
arasında 'kuyuda cesetler olduğu' şeklinde söylentiler çıktığını, daha sonra başka bir kuyu açarak
kullanmaya başladıklarını" beyan etmişlerdir.

C) KATARLI KÖYÜ'NDEKİ SU KUYUSUNUN AÇILMASI
Müşteki Fatma Tunç'un müracaatı üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 2008/2773
no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında 17.10.2008 tarihinde Kızıltepe İlçesi
Katarlı Köyü'nde bulunan su kuyusunun açılmasına karar verilmiş, açılan kuyu içinde çok sayıda
insan kemiği, bir adet araç lastiği, kıyafetler ve muhtelif materyaller bulunmuştur.
Bu süreçte Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Tunç da dahil olmak üzere birçok
kayıp yakınından toplanan biyolojik örnekler kuyudan çıkan kemiklerle mukayese edilmek üzere
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiş ve yapılan inceleme sonucu kuyudan çıkan
kemiklerin Yusuf Tunç'a ait olmadığı belirlenmiştir. (2013/464 no.lu soruşturmamız kapsamında
yapılan araştırma sonucu bu kemiklerin aynı dönemlerde kaçırılan Nurettin Yalçınkaya ve Necat
Yalçınkaya isimli şahıslara ait olduğu belirlenmiştir.)

D) SORUŞTURMALARIN SONLANDIRILMASI
2008/2773 no.lu dosya üzerinden yürütülen bu soruşturma Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 24.02.2011 tarihinde tefrik edilmiş, Yusuf Tunç'un ortadan kaybolması olayına ilişkin
soruşturmaya 2011/750 no.lu dosya üzerinden ve kuyudan çıkan cesetlere ilişkin soruşturmaya ise
2008/2773 no.lu dosya üzerinden devam edilmiştir.
2008/2773 no.lu soruşturma, cesetlerin kimliğinin ve faillerin tespitine ilişkin herhangi bir
sonuca ulaşılmaksızın 19.12.2011 tarihinde Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet
Başsavcılığına yönelik fezleke tanzim edilerek sonlandırılmıştır.
2011/750 no.lu soruşturma da yine fail tespitine ilişkin herhangi bir sonuca ulaşılmaksızın
19.12.2011 tarihinde Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik fezleke
tanzim edilerek sonlandırılmıştır. Bu dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/3535 nolu
soruşturma numarasına kayıt edildiği, Diyarbakır Cumhuriyet Başsacılığınca da 6526 sayılıo
yasanın 19. maddesi nedeniyle yetkisizlik kararı ile Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilerek 2014/1142 nolu soruşturma numarasına kayıt edilmiştir.

E) BİRLEŞTİRME
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek 2014/1142 nolu soruşturma numarasına
kayıt edilen soruşturma dosyası ile 1990 lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin araştırılmasının
yapıldığı Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/1052 nolu soruşturma dosyası ile

birleştirilmiştir.

II-KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1994/427
NO.LU SORUŞTURMASI
Ayrıca Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının arşivinde yapılan araştırma sonucu " Yusuf
Tunç'un kardeşleri olan Abdurrahman Tunç ile Mehmet Tunç'un 1994 yılında Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek kardeşlerinin silahlı kişilerce kaçırıldığına dair
beyanda bulundukları, bu müracaat üzerine 1994/427 no.lu dosya üzerinden kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçuna ilişkin soruşturma başlatıldığı ve 30.07.2007 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 102/3. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek soruşturmanın sonlandırıldığı" belirlenmiştir.
1994/427 no.lu dosya arşivden temin edilip sureti 2013/464 no.lu dosyamıza eklenmiştir.

III-YENİ ARAŞTIRMALAR(2013/464)
A) TANIK İFADESİ
1. Süleyman Tunç
Tanık Süleyman Tunç, ifadesinde " Bana sormuş olduğunuz Yusuf Tunç amcamın oğlu olur.
Ben ve Yusuf Tunç'un ailesi Kengerli Köyü'nde oturuyoruz. Evlerimizin arası yaklaşık 50-70 metre
kadardır. Tam tarih hatırlamıyorum. Ancak hatırladığım kadarıyla 1994 yılında akşam vakti iki
siyah renkli sivil araç köye geldi. İçinde bulunan maskeli kişiler araçtan inip Yusuf'un evine doğru
ateş açtılar. Yusuf'un abisi olan felçli Abdurrahman Tunç da evdeydi. Yusuf'ların evinden ateş
açılıp açılmadığını görmedim. Ancak ateş edenler çok sayıda mermi kullandılar. Her yer kırılıp
döküldü. Ben bunları kendi evimden izledim. Sonradan o gelen kişilerin Yusuf'u alıp götürdüklerini
öğrendik. Yusuf'lara ait olan ve kimliği belirsiz kişilerin ateş açtığı köy odası sonradan tadilat
görmedi. Mermiler halen duvarların içindedir. Benim bilgi ve görgüm bundan ibarettir. Bir daha
Yusuf'tan haber alamadım." şeklinde beyanda bulunmuştur.
2. Şeyhmus Çelik
Tanık Şeyhmus Çelik, ifadesinde " Ben Derik İlçesi Bozok Köyü'nde ikamet ediyorum. 1994
yılı ramazan ayının birinci gününde köy karakolundan beni bir ifaden var diye çağırdılar.
Gittiğimde beni karakolda yaklaşık 5-6 gün hiçbir şey söylemeden beklettiler. Ardından Bozok'ta
korucubaşı olan Hasan Polat komutandan izin aldı ve beni bir gün evinde misafir edip tekrar
karakola getirdi. Beni panzere bindirdiler. Gözlerimi bağladılar. Başka bir yere gittik. Daha
sonradan öğrendiğime göre Derik Merkez Jandarma Karakolu'na getirilmişim. Burada beni
dizlerimize kadar suyla dolu bir nezarethaneye gözlerimi hiç açmadan koydular. İçeride yürürken
birine çarptım. Nezarethanede birinin daha olduğunu anladım. Bu şahıs bana nerelisin diye sordu.
Bozok'luyum dedim. Ben de ona sordum. O da Kerengo'luyum dedi. Kerengo, Kızıltepe Kengerli
Köyü'nün Kürtçe adıdır. Ayrıca bana ben Hadi Ayhan'ın kayınıyım dedi. Hadi Ayhan isimli şahıs
benimle aynı köydendir. Ardından bir kişi bize konuşmayın diye vurdu ve biz de sustuk, bir daha
konuşmadık. Ben hatırladığım kadarıyla orada da 5-6 gün kaldım. Ardından karakol komutanına
götürdüler. O dönem benim akrabalarım Adana'da bir şahsı öldürmek istemişler. Sonradan
anlaşıldığına göre benim adıma kimlik çıkarıldığı için beni gözaltına almışlar. Adliyeye sevk ettiler
ve serbest kaldım. Köye dönünce Ramazan Ayhan ile karşılaştım. Ona nezarethanede Kerengolu
bir şahsın da olduğunu söyledim. O da bana bizim Hadi'nin kayını dedi. Ben sonradan bu şahsın
isminin Yusuf Tunç olduğunu duydum. Bu konuda savcılığınızın soruşturma yaptığını duyunca
ifade vermeye geldim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Hadi Ayhan
Şeyhmus Çelik'in beyanı dikkate alınarak ifadesine başvurulan Hadi Ayhan, " Ben aslen Derik
İlçesine bağlı Bozok Köyü'ndenim. Köyümüzün Kürtçe ismi Meşkina'dır. 1977'den beri
Kızıltepe'de esnafım. Bana sorduğunuz Yusuf Tunç eşimin amcasının kızı ile evlidir. Böyle bir
akrabalığımız var. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak 1990'lı yıllarda bizim köyden Şeyhmus Çelik
bana gelip Derik'te nezarethanede kalırken orada gözleri kapalı olduğu halde bir şahısla tanıştığını,
kendisinin Bozok köylü olduğunu söyleyince şahsın 'Hadi'ye söyle, Yusuf Derik'te
nezarethanededir, akrabalarına haber ver de' dedi. Şeyhmus Çelik bunu bana söyleyince ben de
Yusuf'un akrabalarına durumu bildirdim. Olaya ilişkin bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

B) KEŞİF
Olaya ilişkin başlatılan eski soruşturmalara ait evrak içeriği ile 2013/464 no.lu
soruşturmamızkapsamında ifadesine başvurulan tanıkların beyanları dikkate alınarak Yusuf
Tunç'un kaçırıldığı köyde keşif yapılmasına karar verilmiştir.
1. Gözleme Dayalı Veriler
16.05.2013 günü yapılan keşif sonucu " Yusuf Tunç'un ikamet ettiği evin hemen yanında
bulunan iki gözlü köy odasında kardeşi Abdurrahman Tunç ile otururken kaçırıldığı ve evin dış ve
iç cephesinde mermi izleri bulunduğu" belirlenmiştir.
Detektörle yapılan tarama sonucu köy odasının dış cephesinde duvara saplanmış vaziyette 1
adet mermi çekirdeği ve iç cephesinde de 6 adet deforme olmuş mermi gömlek parçası
bulunmuştur.
Çevrede bulunanlarca olay anında kullanılan silahlardan çıkan mermi kovanlarının köy
odasının hemen yanına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine bölge kazılmış ve ele geçirilen
kovanlar muhafaza altına alınmıştır.
2. Müşteki İfadesi
Keşif esnasında avukatı huzurunda ifadesi alınan İbrahim Tunç, " Yusuf Tunç'un öz babası
olduğunu, babasının kaçırıldığı olayı şu an itibarıyla vefat etmiş olan amcası Abdurrahman Tunç'un
kendisine anlattığını, 1994 yılında babası ile amcası evlerinin hemen yakınında bulunan köy
odasında otururken iki otomobilin geldiğini ve otomobilden inen şahısların babasını aldıklarını,
babasının otomobile binerken içeride gördüğü bir kişiyi tanıyıp korktuğundan ötürü bağırarak
kaçmaya çalıştığını, o esnada felçli olduğu için odadan çıkamayan amcasının tabancayla dışarıya
ateş ettiğini, bunun üzerine otomobillerden inen kişilerin köy odasını yarım saate kadar
taradıklarını, sonra da babasını alıp gittiklerini, etrafa dağılan kovanların köylülerce toplanıp köy
odasının yanına gömüldüğünü, babasını kaçıranlardan şikayetçi olduğunu" beyan etmiştir.

2- ABDULVAHAP ATEŞ
I-KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1994/610
NO.LU SORUŞTURMASI
Müşteki Hadice Ateş'in 24.06.1994 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatla
" oğlu Abdulvahap Ateş'in 14.06.1994 tarihinde Kızıltepe İlçesi Kırkkuyu Köyü'ndeki evinden
jandarma tarafından alındığını ve bir daha oğlundan haber alamadığını" beyan etmesi üzerine
1994/610 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatılmış ve araştırma yapılması için İlçe Jandarma
Komutanlığına müzekkere yazılmıştır.
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığının 24.06.1994 tarihli ve Yüzbaşı Atilla Uğur imzalı

cevabi yazısında "bugüne kadar hiç kimsenin baskın yapılarak komutanlıkta tutulmadığı"
belirtilmiştir.
Soruşturma kapsamında defalarca kolluk kuvvetleriyle yazışma yapılmasına rağmen hiçbir
sonuca ulaşılamaması üzerine 08.01.1998 tarihinde daimi arama kararı alınmıştır.
Ayrıca kayıp yakınlarının müracaatı üzerine Derik ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca
başlatılıp Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla gelen soruşturmalar da
1994/610 no.lu soruşturmayla birleştirilmiştir.
1994/610 no.lu dosya üzerinden münferiden yürütülen bu soruşturma, Kızıltepe bünyesinde
gerçekleşen tüm faili meçhul olaylara ilişkin yeniden başlatılan 2013/464 no.lu
yenisoruşturmamızla birleştirilmiştir.

II-KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1994/574
NO.LU SORUŞTURMASI
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben
düzenlenen 17.06.1994 tarih ve Hasan Atilla Uğur imzalı fezlekede " 17.06.1994 günü Kızıltepe
İlçesi Güngören Köyü civarında jandarma ile terör örgütü mensuplarının çatıştığının ve iki örgüt
mensubunun ölü olarak ele geçirildiğinin" belirtilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır.
Ayrıca Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur imzalı ve 22.06.1994 tarihli
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben tanzim edilmiş yazıda " çıkan çatışmada J.Ast.Kd.Çvş.
Bülent Koktay'ın sol elinden hafif şekilde yaralandığı" belirtilmiştir.

B) ÖLÜ MUAYENESİ
17.06.1994 günü Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallinde ve cesetler üzerinde
inceleme yapılmıştır.
Tanzim edilen " olay yeri keşif ve ölü muayene otopsi zaptı" başlıklı iki sayfalık
tutanakta" Birinci cesedin 175 cm boylarında, 80 kg ağırlığında, kahverengi saçlı, yaklaşık 15
günlük sakallı, 23-25 yaşlarında ve sünnetli olduğu, üzerinde siyah kumaş pantolon, açık çizgili bej
renkli gömlek, pamuktan yapılma fanila ve külot olduğu,
Birinci cesedin sağ kaşının 3 cm yukarısında 2x2 cm ebadında mermi giriş deliği ve baş
arkasında da 7x5 cm ebadında mermi çıkış deliği, sağ göğüs kafesinde 4. kosta üzerinde 1x1 cm
ebadında giriş deliği, 11 ve 12. kosta arasında 1x1 cm ebadında giriş deliği, sırt bölgesinde çıkış
delikleri, 34 ve 35. omur bölgesinde 1x1 cm ebadında giriş deliği, ingüuanal bölgede bağırsak
muhtevasının dışarı çıkmasına sebep olacak mermi çıkış deliği, sol bacak orta ön kısmında 1x3 cm
ebadında mermi sıyrığı olduğu,
İkinci cesedin 165 cm boylarında, kahverengi saçlı, 5 günlük sakallı, 18-20 yaşlarında ve
sünnetli olduğu, üzerinde parçalanmış vaziyette bir adet beyaz kot pantolon, çiçekli koyu mavi
renkli gömlek, kahverengi-kırmızı renkli çorap, yeşil-siyah spor ayakkabı bulunduğu,
İkinci cesedin boyun bölgesinde 2x1 cm ebadında giriş ve tam karşısına gelen bölgede 3x2
cm ebadında çıkış deliği, göğüs ve karın bölgesinde iki adet 1x1 cm ebadında giriş deliği, sırt
bölgesinde 2x1 cm ebadında çıkış deliği, sol klavikula kemiğinde 3x2 cm ebadında doku kaybına
sebep olan çıkış deliği, sırtta 30. omurga hizasında 1x1 cm ebadında giriş deliği, göbeğin 5 cm
altında 3x5 cm ebadında mermi çıkış deliği, sağ bacak femur başında 5x3 cm ebadında mermi
sıyrığı, sağ bacak diz kapağının arkasının 5 cm yukarısında 1x1 cm ebadında mermi giriş deliği ve
10 cm ebadında mermi çıkış deliği, sol bacak diz kapağının altında 10x20 cm ebadında ateşli silah
yarası, sol ayak bilek kemiği civarında 1x1 cm ebadında mermi giriş deliği ve 3x1 cm ebadında
çıkış deliği olduğu,

Bilirkişi doktorun ölümlerin ateşli silah yaralanmasına bağlı geliştiği ve klasik otopsiye gerek
olmadığı şeklinde kanaat belirttiği ve Cumhuriyet savcısınca da kanaatin uygun bulunduğu"
belirtilmiştir.

C) DEFİN
Yapılan adli muayene sonrası her iki ceset de kimlikleri belirlenemediği gerekçesiyle
Kızıltepe Belediyesinde görevli Hüsamettin Karaca ile Hamit Bilgen'e 17.06.1994 tarihinde teslim
edilmiştir.

D) FEZLEKE
Bu olaya ilişkin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/574 no.lu dosya üzerinden
soruşturma başlatılmış ve 24.06.1994 tarihinde Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına
yönelik görevsizlik kararı verilmiştir.
Bu fezlekeye istinaden Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/4215 no.lu dosya
üzerinden soruşturma başlatılmıştır.

III-DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
1994/4215 NO.LU SORUŞTURMASI
Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/4215 no.lu dosya üzerinden başlatılan
soruşturma kapsamında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına 16.09.1994 tarihinde müzekkere
yazılarak " görevsizlik kararına ekli dosya kapsamında ölen örgüt mensuplarının resimlerinin
bulunmaması sebebiyle bu resimlerin ivedilikle gönderilmesi" istenmiş, Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığınca durum Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığından sorulmuş ve Kızıltepe İlçe
Jandarma Komutanlığınca hazırlanan 22.09.1994 tarih ve Hasan Atilla Uğur imzalı yazıda " olay
günü ölen örgüt mensuplarının resminin çekilme imkanı bulunmadığı için çekim yapılmadığı, ölen
kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği" belirtilmiştir.
Bu soruşturma kapsamında yapılan araştırmalara rağmen olayın aydınlatılamaması sebebiyle
Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13.12.2007 tarihinde " olayda
bir askerin yaralandığı, çatışmaya katılan iki teröristin de öldüğü, askeri yaralayan teröristlerin de
öldürüldüğü" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

IV-DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2009/3586 NO.LU SORUŞTURMASI
A) TANIK İFADESİ
1.Seyfettin Ateş
Abdulvahap ATEŞ amcam Muhittin'in oğludur, anne adı Hatice'dir 1966 yada 1967
doğumlu olduğunu düşünüyorum. 1993 sonbahar aylarına kadar Derik Bozok köyünde oturuyordu.
Köyün boşaltılması üzerine bu tarihte Kızıltepe'ye bağlı Kırkkuyu köyüne taşındı. Bozok
köyündeyken çiftçilik ve hayvancılık yapıyordu. Kırkkuyu köyünde bekçilik yapıyordu.
PKK'lılarla hiç bir ilişkisi yoktu. Daha önce gözaltına alınmamıştı. Soruşturma geçirmemişti.
Ancak o tarihlerde birisinin PKK yanlısı demesi devlet tarafından infazı için, devlet yanlısı demesi
de PKK tarafından infazı yeterliydi. Abdulvahap'ın örgüte yardım ettiğine dair kimseden birşey
duymadım.
14 Haziran 1994 tarihinde köye 5-6 adet cemse(land rover) ve 2-3 de sivil araçla askerler
gelmiş Abdulvahap'ın bulunduğu mezrada 3-4 hane var idi. Askerler Abdulvahap'ın evinin etrafını
sarmışlar.Abdulvahap'ı veabisi Abdurrahim ATEŞ'i darp etmişler, sonrada Abdulvahap'ı alıp
götürmüşler. Ben o tarihte Kızıltepe merkezde oturuyordum. Aynı gün Abdurrahim bizim eve gelip
bunları anlatmıştı, kendisini hastahaneye götürmüştüm. Abdulvahap'ın gözaltında olduğunu
düşünüyorduk, annesi Hatice ile birlikte Kızıltepe savcılığına başvurarak akibetini öğrenmeye

çalışıyorduk. Ancak kimse bilmiyordu, gözaltına alındığına dair resmi bir kayıtın olmadığını
söylüyorlardı. Mardin, Derik ve Kızıltepe jandarma komutanlıklarına da gitmiştik böyle bir kayıtın
olmadığını söylemişlerdi.
17 Haziran 1994 tarihinde Kızıltepe'ye bağlı Katarlı köyü sınırlarında çatışmada 2
PKK'lının öldürüldüğüne dair televizyonda haber duyduk, o tarihlerde gayri resmi olarak gözaltına
alınan kişiler çatışma süsü verilerek öldürülüyordu. Bu cesetlerin birinin Abdulvahap'a ait
olabileceğini düşünüyorduk Kızıltepe savcılığına gidip fotoğrafları görmek istiyorduk savcı beyin
ısrarlarına rağmen jandarma savcı beye fotoğrafların olmadığını söyledi. Savcı bey otopsinin
kendisinin yaptığını fotoğrafların çekildiğini söylemesine rağmen jandarma fotoğrafların
olmadığını söylemişlerdi. Daha sonra Kızıltepe savcılığına başvurup mezarı açtıralım dedim ancak
savcı bey dosyayı Diyarbakır DGM savcılığına gönderdiğini söyledi. Diyarbakır'dadosyayı
incelemek istedik bu seferde dosya savcısının adli tatilde olduğunu söylediler. Dosyayı
incelemedik, mezarı da açtıramadık. Cesetleri traktörle Kızıltepe'ye götüren ismini
hatırlayamadığım Katarlı köyü muhtarına da, cesedi yıkayan imama da sordum. Ancak cesetle ilgili
hiçbir bilgi vermediler. Ancak ben o gün öldürülen şahıslardan birinin Abdulvahap olduğunu
düşünüyorum.
Olay tarihinde Kızıltepe ilçe jandarma komutanı ATİLLA UĞUR idi.Abdulvahap'ın abisi
Abdurrahim şuanda İzmir'de oturuyor. Olaydan sonra Abdulvahap'ı götüren şahısları ve
Abdulvahap'ı benaraştırdım. Köye gelip Abdulvahap'ı götüren askerlerin isimlerini bilmiyorum,
bunları araştırıp isimlerini size bildireceğim. Abdurrahim'in bu konuda bir bilgisinin olmadığını
düşünüyorum. Çünkü olayda kendisi darp edildiği için korkmuştu. Uzun süre tedavi görmüştü.
Önce köyden Viranşehir'e taşındı daha sonra İzmir'e taşındı. Abdulvahap'ın büyük abisi olan
Abdülaziz'de olay tarihinde yakın bir köyde oturuyordu. Olaydan sonra bu konuyu oda araştırmıştı.
Kendisi şuanda Almanya'da bulunuyor.

V- YENİ ARAŞTIRMALAR(2013/464)
A) MAĞDUR İFADELERİ
1. Abdurrahim Ateş
Mağdur Abdurrahim Ateş ifadesinde " Ben şu an İzmir İli'nde bulunmaktayım. 1994 yılında
ben ailemle birlikte esasen Kızıltepe Bozok Köyü'nde yaşıyorduk. Ancak akrabalarımın Kırkkuyu
Köyü'nde bulunan arazisinde çalışmak amacıyla bu köye geçici olarak yerleştik.
14.06.1994 günü Kırkkuyu Köyü'ndeki evimizin bahçesinde çalışırken 3'ü sivil gerisi askeri
olmak üzere birçok araç evimizin önüne geldi. İçinden asker kıyafetli kişiler indiler. Kardeşim
Abdulvahap Ateş'i evden çağırdılar. İkimizi bahçede yan yana dizip ''buralara PKK'lılar geliyor,
sığınak yapıyorlar, siz biliyorsunuz'' dediler. Biz de bu konuda hiçbir şey bilmediğimizi söyledik.
Bunun üzerine hem bana hem de kardeşime vurmaya başladılar. Tekme tokat attılar, aynı zamanda
tüfek dipçikleriyle dövdüler. Sonra da ikimizi birden alıp köyün dışına götürdüler. Burada ikimizi
yüzüstü yere yatırdılar. Beni orada bırakıp kardeşimi alıp gittiler.
O günden sonra bir daha kardeşimden haber alamadık. Kardeşimi aldıklarından 3 gün sonra
Kızıltepe civarında bir çatışma olduğunu ve iki örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyduk. Ben
bizzat gidip çatışmada öldürüldüğü söylenen iki kişinin cesetlerine bakmadım. Ancak haricen
duyduğuma göre kardeşim o gün öldüğü söylenen iki kişiden biriymiş. Kardeşim Abdulaziz Ateş o
günlerde kayıp kardeşimizi bulmak için resmi makamlara başvurdu. Ancak kendisine hiçbir resim
gösterilmemiş. Hiçbir sonuç elde edemedi. Benim kardeşimin hiçbir örgütsel faaliyeti yoktu. Bu
sebeple askerle çatışmaya girmiş olması mümkün değildir. Ben kardeşimin gözaltına alındıktan
sonra öldürüldüğünü ve çatışmada ölmüş gibi lanse edildiğini düşünüyorum.

O gün ikimizi sorgulayıp kardeşimi götürenler arasında sivil insanlar da vardı. Ancak
bizimle konuşan kişiler yüzlerimizi eğdiler ve diğer araçlardaki kişilere bakmamıza müsaade
etmediler.
Ben kardeşimin neredeolduğunun tespit edilmesini istiyorum. Şayet öldürülmüş ise
cenazenin nerede olduğunun belirlenmesini istiyorum. Soruşturma kapsamında tespit edilen
cesetlerle DNA mukayesesi yapılmak üzere biyolojik örnek vermeye rızam vardır.
O gün kardeşimin üzerinde hatırladığım kadarıyla buz mavi renkli, çizgisiz gömlek ve siyah
renkli kumaş pantolon vardı. Ancak ayağında ayakkabısı yoktu. Evden bahçeye öyle çıkmıştı ve
öylece götürüldü.
O gün bana işkence eden ve kardeşimi alıp götüren sonra da kaybettiren tüm kişilerden
şikayetçiyim, bu kişilerin de tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
2. Ğazal Çelik
Müşteki Ğazal Çelik ifadesinde " Ben 1994 yılında Kırkkuyu Köyü'ndeki evinde gözaltına
alınıp bir daha kendisinden alınamayan Abdulvahap Ateş'in öz kardeşiyim.
14.06.1994 günü biz evde iken 3'ü sivil gerisi askeri olmak üzere çok sayıdaaraç evimizin
önüne geldi. Evin etrafını askerler sardı. Bu esnada biz evdeydik, sadece ağabeyim Abdurrahim
bahçedeydi. Onu dışarıda yakalayıp dövmüşler. Askerler evin içine girdiler. İçeride bulunan
ağabeyim Abdulvahap'ı döverek dışarı çıkardılar. Bu esnada evde benim dışımda ablam Süreyya ve
kardeşim Şükran da vardı. Aynı zamanda yengem yani ağabeyim Abdurrahim'in karısı Kadriye
vardı. Aynı zamanda da evin dışında bizim köyde tarım işi yapan Süleyman ve Zübeyde isimli
şahıslar vardı. Bir de hatırladığım kadarıyla bu ikisinin kızı olan Emine ile oğulları Enver vardı. Bu
şahıslar da ağabeylerimin dövüldüğünü ve Abdulvahap'ın götürüldüğü gördüler.
Askerler Abdulvahap'ı evin dışına çıkarıp evin etrafında döverek gezdirdiler. Sonra da alıp
götürdüler. Bir daha kendisinden haber alamadık.
Evden alındığında Abdulvahap'ın üstünde açık renkli bir gömlek ve siyah pantolon vardı.
Ancak ayakkabısı yoktu. Askerler anlattığım gibi dövüp ayağı çıplak vaziyette götürdüler.
Bu olaydan bir kaç gün sonra biz Kızıltepe'de iki örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyduk.
Belki ölenlerden biri kardeşimdir diye hastaneye bakmaya gittik. Ancak cesetleri bizim aileden
kimseye göstermediler. Sonra ağabeyimler öldürülen iki kişinin mezarının açılmasını istediler.
Ancak ona da izin verilmemiş.
Biz bahsettiğim olayda ölen iki kişiden birinin ağabeyim Abdulvahap olduğunu düşünüyoruz.
Ağabeyimin yasadışı örgütlerle bir ilgisi yoktu. Silahı da yoktu. Ben ağabeyimin evden alındıktan
sonra öldürüldüğünü düşünüyorum. Böyle olmasa kendisinden haber alınırdı. Ağabeyimi öldüren
kişilerin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını, aynı zamanda da cenazemizin bulunarak tarafımıza
teslim edilmesini istiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

B) TANIK İFADELERİ
1. Süleyman Türkaslan
Müşteki Ğazal Çelik'in ifadesinde adı geçen tanık Süleyman Türkaslan ifadesinde " Ben 1994
yılında ailem ile birlikte Kırkkuyu Köyü'nde oturuyordum. Bana bahsettiğiniz 14.06.1994 günü
tarlada buğday biçip eve dönerken köyün içinden çoğu askeri olmak üzere ondan fazla aracın
geçtiğini gördüm. Köye gittiğimde durumu sordum. Ve komşumuz Abdulvahap Ateş'in askerler
tarafından götürüldüğünü öğrendim. O günden sonra Abdulvahap'ı bir daha görmedim. Bir daha
köye geri gelmedi. Başkaca bir bilgi ve görgü sahibi değilim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

2. Mehmet Turan
Tanık Mehmet Turan ifadesinde " Ben 1989-2000 yılları arasında Katarlı Köyü muhtarıydım.
1994 yılı yaz aylarında köyün çoğu boş iken az miktarda silah sesi duydum. Bir müddet sonra
korucular geldi. Bana iki teröristin öldürüldüğünü, traktör ile onları hastaneye bırakmam
gerektiğini söylediler. Bizim köy ile Göngören Köyü arasında bulunan dere civarında traktörüm ile
iki ölü şahsı aldım. Şahıslardan biri şu an bana fotoğrafını gösterdiğiniz Abdulvahap Ateş'e kısmen
benziyordu. Ancak net olarak hatırlamıyorum. Bu şahısların vücutlarında yoğun kan vardı. Ben
şahısları traktör ile Kızıltepe Devlet Hastanesine bıraktım. Asker de arkamdan araç ile beni takip
etti.
Bu şahısların üzerinde günlük kıy
afetler vardı. O dönem köyümüz büyük oranda boşaltılmıştı. O zamanki jandarma komutanı
Hasan Atilla Uğur güvenlik nedeniyle bu köyü boşaltacaksınız demişti. Hatırladığım kadarıyla
1993-1995 arasında köy boş kaldı. Biz o dönem köye doğru dürüst gidemiyorduk. Köy etrafındaki
tarlalarımıza gidiyorduk. Ancak köye giremiyorduk. Çünkü o günlerde günde en az 1-2 kişi
ölüyordu. Olaylara ilişkin bilgim bunlardan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.
3. Şeyhmus Çelik
Tanık Şeyhmus Çelik ifadesinde " Ben Derik İlçesi'ne bağlı Bozok Köyü'nde oturuyorum.
Bana sorduğunuz Abdulvahap Ateş isimli şahıs da bizim köyde oturuyordu. Biz 1994 yılı yaz
aylarında Kızıltepe'ye bağlı Kırkkuyu Köyü'ne Hacı İbrahim isimli şahsın tarlasında ortakçı olarak
çalışıyorduk. Ben şoförlük yapıyordum. Ben bir dönem Bozok'dan Kızıltepe'ye geldim. Burada
Kırkkuyu'ya o köyde oturan Süleyman Türkaslan'ın şimdi ismini Ahmet olarak anımsadığım oğlu
ile beraber ona ait arabayla gidecektik. Ahmet bana Kızıltepe'de buluşunca askerler köye gelip
Abdulvahap Ateş'i alıp götürmüşler dedi. Ben de bunun üzerine Kırkkuyu'ya gitmedim. 2-3 gün
sonra gittim. Köye gittiğimde Abdulvahap'ın abisi olan Abdurrahim'i gördüm. Kendisi askerler
tarafından dövülmüş. Çok ağır yaralıydı. Köyde de herkes Abdulvahap'ın götürüldüğünü
anlatıyordu. Bilgi ve görgüm bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.
4. Hüsamettin Karaca
Belirtilen dönemlerde Kızıltepe Belediyesinde mezarlık işleriyle görevli olan ve Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığının Güngören Köyü'nde gerçekleşen çatışmaya ilişkin başlattığı
soruşturma kapsamında iki cesedi teslim aldığı belirlenen tanık Hüsamettin Karaca ifadesinde " Ben
1989 yılından beri Kızıltepe Belediyesinde çalışıyorum. 1990'lı yıllarda itfaiye ve ambulans şoförü
olarak belediyede çalışıyordum. 1993 yılından itibaren hatırladığım kadarıyla yaklaşık 30 tane
kimliksiz cesedin Akdoğan Köyü yolu üzerindeki belediye mezarlığına defninde görev aldım. Bu
cesetler bize hastane morgunda genellikle asker bazen de polis tarafından teslim ediliyordu.
Çoğunlukla teslim aşamasında bize bir belge verilmiyordu. Teslim edilen cesetlerin tamamı ateşli
silahla vurularak ölmüştü ve elbiseleriyle birlikte teslim ediliyordu. Ben bu cenazelerin hiç birini
tanımadım. O dönem bilhassa 1993'te günde bir iki kez kimliksiz ceset teslimi yapılıyordu. Zaten
insanlar bilseler de cenazelerini sahiplenemiyorlardı. Ben şu an o cesetleri mezarlık içerisinde
nereye gömdüğümü bilmiyorum. Aradan yaklaşık 20 yıl geçti. Size net bir bilgi veremem. Sadece
söyleyebileceğim kimsesizler o mezarlığa iki bölüm halinde gömüldüler. İlk başlarda cesetler
kefenlenip İslami usulle gömülüyordu. Sonraları ceset sayısı çoğaldıkça elbiseleriyle gömmeye
başladık. Bildiklerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3-NECAT YALÇINKAYA ve NURETTİN
YALÇINKAYA

I- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/89
NO.LU SORUŞTURMASI
A) MÜŞTEKİ İFADELERİ
1. Şeyhmus Yalçınkaya
Müşteki Şeyhmus Yalçınkaya(Yapılan nüfus kayıt öncelemesi sonucu 27.06.2000 tarihinde
öldüğü belirlenmiştir.) 27.01.1995 günü Kızıltepe polis merkezine müracaatla " 27.01.1995 günü
saat 20.00 civarında eşiyle birlikte evde otururken kapı çaldığını, kapıyı açmaları üzerine içeri giren
iki kişinin kendisini polis olarak tanıtıp Nurettin Yalçınkaya'yı sorduklarını, onlara oğlu Nurettin'in
evini gösterdiğini, şahısların oğlu Nurettin'i evinden aldıklarını, bu şahısların eve girdiklerinde
yüzlerini duvara döndürmeleri sebebiyle eşkallerini net olarak göremediğini, ancak şahıslardan
birinin elinde telsiz olduğunu, aynı gün torunu Necat Yalçınkaya'nın da götürüldüğünü öğrendiğini,
emniyete gidip sorduklarında oğlu ve torununun polis tarafından alınmadığını öğrendiğini,
kaybolan yakınlarının bulunmasını istediğini" beyan etmiştir.
2. Mahmut Yalçınkaya
Müşteki Mahmut Yalçınkaya, 27.01.1995 günü Kızıltepe polis merkezine müracaatla
" 27.01.1995 günü saat 20.30 civarında evlerine misafir olarak gelen Şemsettin Yalçınkaya ile
otururken kapı çaldığını ve eşi Pakize'nin kapıyı açtığını, içeri giren üç kişinin kendilerini polis
olarak tanıtıp yüzlerini duvara dayadıklarını ve oğlu Necat'ı sorduklarını, oğlunun evinin de kendi
avlusunda bulunduğunu, şahısların oğluna seslenmeleri üzerine Necat'ın geldiğini, şahısların
Necat'ı bir ifaden var diyerek aldıklarını, sonradan kendisini polis olarak tanıtan şahısların
babasının evine de gidip kardeşi Nurettin Yalçınkaya'yı da aldıklarını öğrendiğini, şahıslardan
birinin elinde telsiz olduğunu, şahısları tanımadığını, yaptıkları araştırma sonucu oğlu ve kardeşinin
polis tarafından alınmadığını öğrendiğini, yaklaşık iki yıl önce ailelerinin karıştığı bir kavgada karşı
taraftan birinin bıçak darbesi sonucu öldüğünü ve o aileyle aralarında kan davası doğduğunu, oğlu
ve kardeşinin kaçırılması olayının da kan davası ile ilgili olabileceğini" beyan etmiştir.
28.01.1995 günü polis merkezine ek ifade veren Mahmut Yalçınkaya, " Ali Gökçen ve ailesi
ile aralarında kan davası bulunduğunu, oğlu ve kardeşinin kaçırılması olayının bu şahıslar
tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini" beyan etmiştir.

B) ŞÜPHELİ ALİ GÖKÇEN'İN İFADESİ
Mahmut Yalçınkaya'nın iddiasına istinaden 30.01.1995 tarihinde ifadesine başvurulan şüpheli
Ali Gökçen, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını beyan etmiştir.

C) TANIK İFADELERİ
Tanıklar Gülseren Yalçınkaya, Zeynep Yalçınkaya ve Şemsettin Aydemir de 27.01.1995
tarihli ifadelerinde müştekilerle aynı doğrultuda beyanda bulunmuşlardır.

D) KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR EK KARAR
Müşteki Mahmut Yalçınkaya'nın iddiası üzerine soruşturmaya dahil edilen Gökçen ailesi
fertleri(Ali Gökçen, Nevvaf Gökçen ve Şeyhmus Gökçen) hakkında hürriyeti tahdit suçundan
02.01.1996 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

E) DAİMİ ARAMA KARARI
Necat ve Nurettin Yalçınkaya'nın kaçırılması olayına ilişkin 02.01.1996 tarihinde daimi

arama kararı verilmiştir.

F) KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİRKARAR
Yapılan araştırmalardan bir sonuca ulaşılamamış ve 15.04.2005 tarihinde zamanaşımı
süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek soruşturma
sonlandırılmıştır.

II- KATARLI SU KUYUSUNUN AÇILMASI
Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere aynı dönemde kaçırılan Yusuf Tunç'un eşi olan Fatma
Tunç'un müracaatı üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 2008/2773 no.lu dosya üzerinden
başlatılan soruşturma kapsamında 17.10.2008 tarihinde Kızıltepe İlçesi Katarlı Köyü'nde bulunan
su kuyusu açılmış ve yapılan moleküler genetik inceleme sonucu kuyudan çıkankemiklerin Yusuf
Tunç'a ait olmadığı anlaşılmıştır.

A)KUYUDAN ELDE EDİLEN DELİLLER
17.10.2008 günü Cumhuriyet savcısı nezaretinde kuyunun üzerindeki beton kaldırıldığında
kuyu ağzında üzerinde paslanmış varile ait olduğu değerlendirilen teneke kapak olan traktör
römorkuna ait 1 adet lastiği olmayan 7.50x16 ebadında UNIROYAL marka ve üzerinde 'FLEET
CARRİER' ibaresi yazılı tekerlek, tekerleğin altında tekerleğin kuyuya düşmemesini sağlamak için
su kuyusuna çaprazlama vaziyette konulmuş 1 metre uzunluğunda ve 5 cm çapında paslanmışdemir
boru olduğu görülmüştür.
Müşteki vekilleri tarafından hazır edilen Selim Enç isimli şahıs beline ip bağlanarak kuyuya
indirilmiş, kuyunun dibine ulaşmaksızın dip kısmından 2 metre yükseklikte ve kuyunun batı
kısmında 'yüzü batıya sırtı doğuya dönükşekilde ve sağ yanı üzerine yatmış halde, kafatası ve kol
kemikleri olmayan, üst kısmında kilim desenli yeşil hardal sarısı ve beyaz renklerden oluşan kazak,
alt kısmında siyah pantolon ve beyaz içlik ile açık yeşil renkli 2 adet çorap bulunan insana ait
kemik parçaları' olduğu belirlenmiş, bu parçalar kuyudan çıkarılmış, ayrıca ceset ile birlikte üzeri
yeşil tokalı bir teki sağlam ve diğer teki deforme olmuş 1 çift terlik bulunup çıkarılmıştır. Çıkarılan
bu elbiseler üzerinde delici kesici- alet, ateşli silah izine ve gözle görülür kan lekesine
rastlanmamıştır.
Ceset üzerinde iç çamaşırı olmadığı ve cesedin yanında üç adet boş bidon bulunduğu
belirlenmiştir.
Selim Enç tarafından 2., 3. ve 4. kez kuyuya inildiğinde 23 adet bidon çıkarılmış, bu
bidonlardan 1 tanesinin içinin tamamının kireçle dolu olduğu ancak kısmen parçalandığı, 1 tane
bidonun yeşil renkli olduğu ve içinde kireç kalıntıları bulunduğu, 3 tanesinin kısmen su ile dolu
olduğu ve 18 adedinin ise tamamen boş olduğu görülmüştür.
Selim Enç tarafından 5. kez kuyuya inildiğinde içinde muhtelif sayıda insan kemiği bulunan
yeşil krem renkli 1 adet süveter, süveterin altında düğmesiz 4-5 parça halinde krem renkli gömlek,
altında 75 cmlastik parçası bulunan ve etek olduğu düşünülen krem renkli bir bez parçası olan ceset
çıkarılmıştır. Elbiselerde silah, bıçak vb. giriş çıkış deliği ile gözle görülür kan lekesine
rastlanmamıştır.
Kuyunun zemininde üst kısmı sağlam alt çene kemiği olmayan insana ait 1 adet kafatası
bulunmuş, alt çenede sol arka 3 dişin köprü olduğu, sol en arka ve bu dişin 2 önündeki dişin krom
kaplama olduğu, alt çenede eksik dişin olmadığı, 16 adedinin de çeneye takılı vaziyette bulunduğu,
üst çenede sol arka dişin çürük, bu dişin 2 önündeki dişinde amalgam dolgulu olduğu, üst çenenin
sol kısmında 5 dişin sıralı olduğu, bu 5 dişi takip eden 2 dişin yerinde olmadığı, devamında 8 adet
dişin sıralı olduğu belirlenmiş ve tek parça halindeki kafatasında gözle görülebilir kurşun girişçıkışı veya başka bir darp izine rastlanmamıştır.

İnsana ait olduğu düşünülen ikinci kafatasının ise dağılmış olduğu, 3 adet kafatası parçasının
bulunduğu, üst ve alt çenenin ayrı ayrı bloklar halinde olduğu, alt çenede 15 adet dişin ve üst
çenede ise 8 adet dişin takılı vaziyette olduğu belirlenmiştir.
Kuyunun dibinden 3.40 metre uzunluğunda beyaz renkli yassı televizyon kablosu ve bu
kabloya düğüm atılmış vaziyette 1.20 metre uzunluğunda urgan, yine bu urgana düğüm atılmış
vaziyette 2 adet 90 cm uzunluğunda urgan ile 1.50 cm uzunluğunda bir ucu düğüm atılmış ip
çıkarılmıştır.
Yine kuyudan 6 adet sağlam çuval ve yediye ayrılmış çuval parçaları çıkmıştır.
Kuyu zemininde su bulunmadığı, zeminin kireç kaplı olduğu ve yaklaşık 50-60 cm çapında 67 adet kaya parçası olduğu belirlenmiştir.
Zeminde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen tüm kemik parçaları çıkarılmış, ayrıca 1
adet köpeğe ait olduğu düşünülen üst kafatası ve ayrı ayrı alt çene kemikleri bulunup çıkarılmıştır.
İlk cesedin çıkarıldığı yerden bir kısmı yanmış vaziyette, 1.20 cm uzunluğunda ve 11 cm
çapında kavak ağacına ait olduğu değerlendirilen tek parça halinde odun parçası çıkarılmıştır.
Kuyunun dibinden siyah renkli, yanlarında 'demir' ve tabanında 'flash' ibaresi yazılı, 26 cm
uzunluğunda ve 40-41 numaralı 1 çift terlik çıkarılmıştır.
Selim Enç'in 6. kez kuyuya inişinde Ramazan Turan isimli şahıs da kuyuya inmiş, bu inişte
kuyu dibindeki taşların altında gözüken kemik parçaları taşlar yerinden oynatılmak suretiyle
alınarak çıkarılmış, kuyunun zemin kısmında 15x15 cm ebadında uç kısmı yapışkanlı naylon poşet
içerisinde içeriği bilinmeyen beyaz renkli nemlenmiş halde madde bulunmuştur.
Kuyu zemininden 1 adet kapı kilidi, 1 adet demir kapı tutma kolu, 1 adet menteşe ve çivili
tahta parçaları çıkarılmış, zeminde kireç kalıntıları arasında 1 adet naylon poşet ve 1 adet 10 cm
çapında plastik top bulunmuştur.
Ramazan Turan tarafından kuyu dibindeki 8 adet 50-60 cm çapındaki taşlar kepçe yardımıyla
dışarı çıkarıldıktan sonra kuyu dibinden insan ve hayvana ait olduğu düşünülen 23 adet kemik
parçası, çürüme belirtileri başlamış 7 adet ip parçası, tahta kapıya ait olduğu düşünülen 10 adet
tahta parçası, 5 adet demir parçası, 1 adet 18 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde bir ucu üçgen
şeklinde plastik levha, kırmızı renkli ağız kısmı kesilmiş bidon, bidon içerisinde elbise ve çuval
parçaları çıkarılmıştır.
Çalışmalardan sonra kuyunun dibine sarı ve beyaz renkli 2 kutu yağlı boya dökülerek kuyu
ağzı betonla kapatılmıştır.
1.Plastik Bidonlar Üzerinde İnceleme
Kuyudan çıkarılan 26 adet bidon 21.01.2009 tarihinde incelenmek üzere Adana Adli Tıp
Grup Başkanlığına gönderilmiş, anılan kurumun Kimya İhtisas Dairesince tanzim edilen
24.02.2009 tarihli raporda " gönderilen materyallerde herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı"
belirtilmiştir.
2.Kuyudan Çıkarılan Tekerlek Üzerinde İnceleme
Kuyunun ağzında bulunan lastik üzerinde öncelikle Kızıltepe'de faaliyet gösteren Dağtekin
Ticaret Pirelli Lastik Bayii yetkilisi Mehmet Siraç Dağtekin'e inceleme yaptırılmış, bu şahıs
ifadesinde " söz konusu lastiğin kaplama bir lastik olduğunu, lastiğin seri numarasını ve üretim
yılını okuyamadığını, sadece lastiğin üzerindeki yazıdan Uniroyal marka ve 7.50x16 ebadında
olduğunu gördüğünü, bu lastiklerin traktörlerin römork bölümlerinde, 50 NC kamyonetlerde, Isuzu
kamyonetlerde, Magrus marka yarım otobüslerde ve Land Rower jeeplerde kullanılabileceğini,
lastiğin çok eski olduğunu, lastiğin bir müddet kullanıldığını, daha sonra bir kenarda bekletildiğini,
daha sonra da kaplama yapıldığını, bu lastiği Türkiye'de önce Uniroyal'ın ürettiğini, daha sonra bu
fabrikayı Good-Year'ın devraldığını, Good-Year fabrikasında üretilen Uniroyal lastiklerin de Oltaş

Tevzii A.Ş tarafından pazarlamasının yapıldığını, lastiğin daha ehil kişiler tarafından incelenmesi
halinde daha sağlıklı bilgi elde edilebileceğini" beyan etmiştir.
Bu beyan dikkate alınarak lastiğin incelenmesi için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına
talimat yazılmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosunca Good Year Lastikleri
T.A.Ş.'de Teknik Servis Mühendisi olan Mustafa Köse bilirkişi olarak görevlendirilmiştir.
Good Year Lastikleri T.A.Ş Fabrikası Kalite Teknoloji Bölümü Teknik Servis Mühendisi
Mustafa Köse'nin 24/.3.2009 tarih ve 09QTM05 sayılıraporunda " Lastiğin üretim tarihinin
okunamadığının, lastiğin seri numarasının okunamadığı, lastiğin bayas naylon konstrüksiyonlu
lastik olduğu, traktör ön lastiği olduğu, lastiğin Uniroyal marka olduğu, üretim yeri ve firma
bilgisinin okunamadığı, lastik ebadının 7.50x16 olduğu, Uniroyal Fleet Carrier 8 kat muadili Türk
Malı olduğu, lastiğin araç altında kullanıldığı, jant oturma bölgesinde çeşitli kullanım belirtileri
görüldüğü, sırt bölgesinde hafif aşınmalar olduğu, lastiğin bir tarafının ısıya maruz kalarak
elastikiyet özelliğini yitirdiğinden bakalit hale geldiği, ısı nedeniyle birçok bölgede erime ve akma
meydana geldiğinden lastik bilgilerinin okunamadığı ve bu şartlarda lastiğin araçta kullanılmasının
mümkün olmadığı" belirtilmiştir.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 01.07.2009 tarihinde tekrar Kocaeli Cumhuriyet
Başsavcılığına talimat yazılarak aynı bilirkişiye " üzerinde daha önce inceleme yapılan lastiğin
üretici firma tarafından üretimine ne zaman başlandığı vb. hususların tespiti" ile ilgili ek rapor
tanzim ettirilmesi istenmiş, bilirkişinin ek raporunda "24.03.2009 tarih ve 09QTM05 referans
numaralı bilirkişi raporunda açıklananlardan daha fazla bilgiye ulaşılamadığı" belirtilmiştir.
3.Yüzlendirme Çalışması
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesince tanzim edilen 23.06.2009
tarihli raporda " kuyuda bulunan iki adet kafatasının iki erkek şahsa ait olduğu, kafatasları üzerinde
yüzlendirme çalışması yapılıp fotoğrafların ekte gönderildiği" belirtilmiştir.
4. Moleküler Genetik İnceleme
Soruşturma kapsamında o dönemde kaybolan kişilerin yakınlarından moleküler genetik
incelemeye esas olmak üzere biyolojik numune alınmış, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Biyoloji İhtisas Dairesinin 24.08.2009, 23.12.2009 ve 01.03.2010 tarihli raporlarında
" kendilerinden biyolojik örnek alınan şahıslar ile kuyudan çıkan kemiklerin DNA profillerinin
uyumlu olmadığı" belirtilmiştir.
5.Morg İhtisas Dairesi Genel Raporu
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin 26.02.2009 tarihli raporunda;
" Gönderilen kemiklerin iki ayrı kişiye ait olduğu,
İki cesedin aynı soyağacındaki bireyler olabileceği,
Bu kişilerden birinin 40 yaş üzeri erkek ve diğerinin 22-40 yaş arası erkek olduğu,
40 yaş üzeri erkeğin baş bölgesine isabet etmiş bir ateşli silaha ait mermi çekirdeği
yaralanması sonucu öldüğü,
22-40 yaş arasındaki erkeğin ise bel omuru ve pelvis kemiklerinde ölüm öncesi oluşmuş kırık
ve kayıplar saptandığı, ancak bu kırık ve kayıpların nasıl meydana geldiğinin ve ölüm olayına
katkılarının saptanamadığı,
Tüm kemiklerin en az üç yıl önce gerçekleşmiş ölüm olaylarına ait olduğu"
Belirtilmiştir.

III- YENİ ARAŞTIRMALAR(2013/464)

A) MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME
Kayıp şahıslara ilişkin 2013/464 no.lu dosya üzerinden yeniden soruşturma başlatılmasıyla
birlikte Katarlı Köyü'ndeki su kuyusunda yapılan çalışmalara ilişkin evrakın bulunduğu 2008/2773
no.lu dosyanın sureti temin edilmiştir.
Dosyada bulunan Morg İhtisas Dairesinin 26.02.2009 tarihli raporunda kuyudan
çıkankemiklerin aynı soyağacına ait kişilere ait olduğu belirtildiğinden o dönem itibarıyla kaybolan
Necat ve Nurettin Yalçınkaya arasında amca-yeğen ilişkisi bulunduğu dikkate alınarak İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Necat Yalçınkaya'nın babası ve Nurettin Yalçınkaya'nın
kardeşi olan müşteki Mahmut Yalçınkaya'dan kan örneği alınmıştır.
Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/387 D. İş sayılı kararına istinaden 17.10.2008
tarihinde Katarlı'daki kuyudan bulunan iki adet insana ait kemikler ile Mahmut Yalçınkaya'dan
alınan kan örnekleri üzerinde inceleme yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas
Dairesinin 30.04.2013 tarih ve 1243 sayılı raporunda " Mahmut Yalçınkaya ile kimliği meçhul
kemik örneklerine sahip şahısların babalık yönünden gen aktarımı olabileceği, hangi cesedin kime
ait olduğunun tespiti amacıyla biyolojik anneden kan örneği alınması gerektiği" belirtilmiştir.
Böylece 17.10.2008 tarihinde bulunan insan kemiklerinin 27.01.1995 günü kendilerini polis
olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslarca evlerinden alınan Necat Yalçınkaya ve Nurettin
Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşılmıştır.

B) MAHMUT YALÇINKAYA'NIN İFADESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılarak ifadesi alınan müşteki Mahmut
Yalçınkaya, " daha önce bu konuya ilişkin ifade verdiğini, o dönem küçük oğlu Cemal ile korucu
olan Ali Gökçen ve Behçet Gökçen isimli şahıslar arasında meydana gelen kavgadan dolayı iki aile
arasında husumet doğduğunu, bu olaydan iki yıl sonra silahlı şahısların evlerine gelip oğlu Necat
ile kardeşi Nurettin'i götürdüklerini, bir daha da kendilerinden haber alamadıklarını, bu olayın Ali
Gökçen ve Behçet Gökçen'in sorumluluğu altında gerçekleştirildiğini düşündüğünü" beyan
etmiştir.

C) KATARLI KÖYÜNDE İKİNCİ ARAŞTIRMA
2008/2773 no.lu soruşturma kapsamında 17.10.2008 tarihinde Katarlı Köyü'ndeki kuyuya
insan sarkıtılmak suretiyle araştırma yapılması ve aşağıda ayrıntılı ifadesine yer verilen gizli tanık
Oğuz'un orada daha fazla ceset bulunduğunu beyan etmesi sebebiyle kuyuda daha fazla ceset
olabileceği değerlendirilmiş ve kuyunun yerinden tamamen kaldırılması suretiyle araştırma
yapılmasına karar verilmiştir.
22-23.04.2013 tarihlerinde bölgedeki kuyu tamamen kaldırılmak suretiyle araştırma yapılmış
ve aynı kuyuda toplam 33 adet insan kemiği bulunmuştur. Kuyuda üçüncü bir kafatası
bulunmaması ve ele geçen kemiklerin üçüncü bir insan iskeleti oluşturacak kadar çok sayıda
olmaması sebebiyle, bu kemiklerin de Necat Yalçınkaya ve Nurettin Yalçınkaya'ya ait olduğu
değerlendirilmekle birlikte, bulunan kemikler Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/440 D. İş
sayılı kararına istinaden incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının02/04/2014 tarih ve 62340/59 K sayılı Kemik raporunda
ele geçirilen kemiklerin Necat Yalçınkaya ve Nurettin Yalçınkaya isimli şahısların dışında 2 tanesi
çocuk, 1 tanesi bayan ve 2 tanesi de erkek şahıs olmak üzere toplam beş ayrı kişiye ait olduğunun
belirtildiği, Biyoloji İhtisas Dairesinin04/03/2014 tarih ve 2137 sayılıraporunda bu 2 erkek şahsın
ise bir tanesininZeki Alabalık olduğunun belirtildiği ve Biyoloji İhtisas Dairesinin04/06/2014 tarih
ve 1210 sayılıraporunda ise bir tanesinin Zübeyir Birlik'e ait olduğu belirtilmiştir.

D) GİZLİ TANIK AYDOS'UN İFADESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ergenekon adlı terör örgütüne yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 27.10.2008
tarihinde ifadesi alınan gizli tanık Aydos, " Kızıltepe'ye bağlı Gurs Köyü'nde aynı aşiretin
Yalçınkayalar ve Gökçenler adlı iki kolu olduğunu, bu iki aile arasında bir çocuk kavgası yüzünden
husumet doğduğunu ve çıkan kavgada Ali Gökçen isimli şahsın oğlunun bıçaklanarak
öldürüldüğünü, daha sonra Yalçınkayalar'ın PKK'dan Gökçenler'in ise Hasan Atilla Uğur'un
ekibinde görevli olan Abdurrahman Kurga'dan destek aldıklarını, Abdurrahman Kurga'nın bir gece
yanına itirafçıları da alarak şehre geldiğini, hatta o gece kendisinin Fesih Kurga'nın evinde
olduğunu, ertesi gün birilerinin Yalçınkayalar'ın evlerinin kapısını çalıp 'biz polisiz, bizimle
geleceksiniz' diyerek evin çocuğunu aldıklarını ve daha sonra öldürüp Kızıltepe çöplüğüne
attıklarını duyduğunu, Abdurrahman Kurga'nın o gün köye döndüğünde üzerinde çok miktarda
para olduğunu, duyduğu kadarıyla bu işi 1991 yılının parasıyla 1 milyar karşılığında yaptıklarını"
beyan etmiştir.

4-KEMAL BİRLİK, ZÜBEYİR BİRLİK,
ABDULBAKİ BİRLİK ve ZEKİ ALABALIK
I-KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/251
NO.LU SORUŞTURMASI
A) MÜŞTEKİ İFADELERİ
1. Çetin Birlik
Müşteki Çetin Birlik'in 31.03.1995 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatla
" babası Abdulbaki Birlik ile ağabeyi Zübeyir Birlik'in 28.03.1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi'nden
tahliye olacak olanağabeyi Kemal Birlik'i almaya gittiklerini, ağabeyinin tahliye olmadan önce
yazdığı mektupta'ya kimse gelmesin ya da kalabalık gelin' uyarısında bulunduğunu, öğrendiğine
göre ağabeyiyle birlikte cezaevinde yatıp aynı gün tahliye edilecek olan Zeki Alabalık'ın da ailesine
bu şekilde mektup yazdığını, bu tarihten itibaren ağabeyi Kemal Birlik ve onu cezaevinden almaya
giden babası Abdulbaki Birlik ile ağabeyi Zübeyir Birlik'ten bir daha haber alamadıklarını,
öldürüldüklerinden şüphelendiğini, gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ettiğini" beyan etmesi
üzerine 1995/251 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatılmıştır.
2. Meliha Birlik
Abdulbaki Birlik'in eşi olan ve 18.12.2006 tarihinde öldüğü belirlenen Meliha Birlik de
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına aynı taleplerle müracaat etmiştir.
Ayrıca Meliha Birlik'in Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurduğu ve
burada 2000/246 Haz. no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturmaya ilişkin evrakın 16.02.2000
tarihinde görevsizlik kararıyla Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, bu dosyanın
02.06.2000 tarihinde 1995/251 no.lu dosyayla birleştirildiği belirlenmiştir.
3. Cahit Alabalık
16.12.2008 tarihinde müşteki Cahit Alabalık, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına
müracaatla " ağabeyi Zeki Alabalık'ın Ergenekon davası kapsamında ifade veren Tuncay Güney'in
belirttiği gibi JİTEM tarafından infaz edilip asit kuyularına atılmış olabileceğini, bu yönde
araştırma yapılmasını talep ettiğini" beyan etmiştir.

4. Esra Alabalık
Soruşturma kapsamında Zeki Alabalık'ın kızı Esra Alabalık'ın da müşteki sıfatıyla
beyanlarına başvurulmuştur.

B) YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılarak kayıp olduğu bildirilen
şahıslara ilişkin araştırma yapılması istenmiş, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığının 11.04.1995
tarihli cevabi yazısında " Zeki Alabalık ve Kemal Birlik'in 29.03.1995 günü saat 10.00'da Kızıltepe
Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildikleri, tahliye edildikten sonra Kızıltepe İlçesi Şenyurt Kavşağı'na
doğru gittiklerinin belirlendiği ve başkaca bir bilgiye ulaşılamadığı" belirtilmiştir.

C) KAYIP ŞAHISLARIN İNFAZ BİLGİLERİ
Soruşturma kapsamında Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'a ait müddetnameler temin edilmiş, bu
belgelere göre" Zeki Alabalık'ın 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası olduğu, 17.10.1994 günü saat 10.00'da
cezaevine girdiği ve şartla tahliye tarihinin 29.03.1995 olduğu, Kemal Birlik'in de 3 yıl 9 ay ağır
hapis cezası olduğu, 17.10.1994 günü saat 10.00'da cezaevine girdiği ve şartla tahliye tarihinin
29.03.1995 olduğu" belirlenmiştir.
Yine temin edilen belgelerden " Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesince 1995/14 Müt. no.lu
kararla Zeki Alabalık ile Kemal Birlik'in 3713 sayılı Kanun gereğince şartla tahliyeye hak kazanıp
29.03.1995 tarihinde şartla tahliyelerine karar verildiği" belirlenmiştir.

D) BİRLEŞTİRME
1995/251 no.lu soruşturma, faili meçhul cinayetlere ilişkin yeniden başlatılan 2013/464 no.lu
soruşturmayla birleştirilmiştir.

II-DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2009/3586 NO.LU SORUŞTURMASI
A) MÜŞTEKİ İFADELERİ
1.Çetin Birlik
Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2009/3586 no.lu
soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müşteki Çetin Birlik, " Ağabeyi Kemal Birlik'in PKK
terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 1992 yılında tutuklanıp mahkum olduğunu, cezasının
son bir senesini Kızıltepe Ceza İnfaz Kurumunda çektiğini, 29.03.1995 günü tahliye olduğunu,
babası Abdulbaki ile ağabeyi Zübeyir'in tahliyeden bir gün önce Kızıltepe'ye gidip İsmet İpek'in
evinde kaldıklarını,
Ağabeyi ile birlikte tahliye olan Zeki Alabalık ve babası ile diğer ağabeyinin tahliye günü
çarşı içinde yürürken önlerinin askeri araç tarafından kesilip zorla araca bindirildiklerini
öğrendiğini, bir daha bu dört kişiden haber alınamadığını,
Kemal Birlik'in cezaevinde yattığı sırada ilçe jandarma komutanının Hasan Atilla Uğur
olduğunu, Kemal Birlik ile cezaevinde yatan ve fakat soyadını bilmediği Hüsnü isimli şahsın Hasan
Atilla Uğur'un ağabeyine 'sen kendine dikkat et, neyine güveniyorsun've yine 'çıkışını bayram günü
gibi bekliyorum' şeklinde sözler söylediğine şahit olduğunu belirttiğini,
Hasan Atilla Uğur'dan şikayetçi olduğunu" beyan etmiştir.
2.Cahit Alabalık
Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2009/3586 no.lu

soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müşteki Cahit Alabalık, " Ağabeyi Zeki Alabalık'ın
PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 1992 yılında tutuklanıp mahkum olduğunu,
cezasının son bir senesini Kızıltepe Ceza İnfaz Kurumunda çektiğini, 29.03.1995 günü Kemal
Birlik ile birlikte tahliye olduğunu, kendilerini karşılamak için Kemal Birlik'in babası ile
ağabeyinin gittiğini, tahliyeden sonra bu dört şahsın önünün askeri araçla kesildiğini ve zorla
alındıklarını, bir daha da kendilerinden haber alınamadığını, Hasan Atilla Uğur'dan şikayetçi
olduğunu" beyan etmiştir.
B) TANIK İFADESİ
1.Hüsnü Acay
Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2009/3586 no.lu
soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tanık Hüsnü Acay, " 1994-1996 yılları arasında toplam
15 ay süreyle Kızıltepe Cezaevi'nde yattığını, Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile aynı koğuşta
kaldığını,
Kemal'in kendisine Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur'un kendisini tehdit
ettiğini birçok defa anlattığını,
Kemal'in beyanına göre Hasan Atilla Uğur'un Kemal'e 'Kızıltepe Cezaevi siyasi cezaevi
olmayacak, olursa senden bilirim, seni buradan sağ göndermem, beni sor çevreden beni bilirler'
şeklinde sözler söylediğini,
Bir keresinde koğuş araması esnasında bir astsubayın Kemal'e 'Sen Hasan Atilla Uğur'u
tanımazsın, onun yanına gelen sağ çıkmaz, kendine dikkat et' dediğini bizzat duyduğunu,
Tahliye edileceği gün Kemal'i dışarıda babası ve ağabeyinin beklediğini, Kemal'in çok
tedirgin olduğunu, Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'ın o gün tahliye edildiğini,
Kemal tahliye olduktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını, durumu cezaevi
savcısı Yahya Bey'e sorduklarını, savcı beyin kendilerine 'o tarihte izinli olduğunu, kendisi görevde
iken böyle bir şey olamayacağını, korkmamaları gerektiğini' söylediğini,
Şu an hatırlayamadığı bir cezaevi görevlisinin kendisine Hasan Atilla Uğur'un Kemal'in ne
zaman tahliye olacağını araştırdığını söylediğini" beyan etmiştir.

III- YENİ ARAŞTIRMALAR (2013/464)
A)TANIK İFADELERİ
1. Bahçet Kurt
O dönem itibarıyla Kızıltepe K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalıştığı belirlenen tanık
Bahçet Kurt, " Kendisinin şu an Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma
Başmemuru olarak görev yaptığını, 1995 yılında Kızıltepe Cezaevi'nde infaz katibi olarak görev
yaptığını, aynı dönemde Hasan Atilla Uğur'un Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olduğunu,
Kemal Birlik ve Zeki Alabalık isimli şahısların PKK örgütüne mensup olmaktan dolayı
Kızıltepe Cezaevi'nde mahkum olarak bulunduklarını, Kemal'in koğuş sorumlusu ve etkin bir
mahkum olduğunu, jandarma görevlilerine karşı geldiğini, Zeki Alabalık'ın ise Kemal gibi etkin
olmadığını,
Kemal ve Zeki tahliye olmadan iki gün önce Hasan Atilla Uğur'un cezaevini aradığını ve
kendisine bu iki şahsın ne zaman tahliye olacağını sorduğunu, kendisinin de ona 'bu tür bilgileri
veremeyeceğini, savcıya sormasını yahut yazılı olarak bilgi istemesini' söylediğini, onun da
kendisine 'gelirsem oraya kulağını çekerim' dediğini,
Kendisinin tahliye günü sabahtan cezaevinden sorumlu savcı Yahya Akçadırcı'nın yanına
gidip durumu anlattığını, savcının kendisine 'Behçet ben seni severim, başını belaya sokma, bugün

o şahıslar tahliye olana kadar benim yanımda kal' dediğini, kendisinin de cezaevini arayıp gardiyan
Soro Denli'ye Zeki ve Kemal'i tahliye etmesini söylediğini, yaklaşık yarım saat sonra da cezaevine
gittiğini, gittiğinde her iki şahsın da tahliye edildiğini gördüğünü,
Bundan yaklaşık bir hafta sonra hatırladığı kadarıyla Siirt'ten bir insan hakları heyeti
geldiğini ve Kemal ve Zeki'yi halen niye tahliye etmediklerini sorduğunu, kendisinin de onlara bir
hafta önce tahliye edildiklerini söylediğini ve savcıdan izin alarak onları Hüsnü Acay isimli
mahkumla görüştürüp tahliye edildiklerine ikna ettiğini, Hüsnü Acay'ın Kemal'den sonra koğuş
sorumlusu olduğunu,
Kendisinin Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'a ilişkin o dönem itibarıyla bildiklerinin bunlardan
ibaret olduğunu" beyan etmiştir.
2. İsmet İpek
Tanık İsmet İpek ifadesinde, " Ben 1995 yılında Kızıltepe'de traktör alım satımı yapıyordum.
O sene bir ikindi vakti yanıma bir adam gelip 'Sen İsmet İpek misin' diye sordu. Evet dedim. Bu
gece sana misafir geldim dedi. Ben de hoş geldin dedim. O an için sebebini sormadım. Ona
dükkanda yemek söyledim. O arada işimle ilgili olarak Dikmen Beldesi'ne gittim. Akşam
geldiğimde bu şahıs bizim eve gelmişti. Muhtemelen bizim dükkandan biri bizim eve getirmişti. O
gece bu şahıs hiç uyumadı, hep namaz kıldı.
Sabah kalktım. Yanına gidip niye Kızıltepe'ye geldiğini sordum. O da bana Kızıltepe
Cezaevi'nde Kemal isminde bir oğlunun yattığını, onu almaya geldiğini söyledi. Ayrıca diğer
oğlunun da cezaevinin önüne geleceğini söyledi. Ben adama ben seni götüreyim dedim. Ancak
bana sen benimle gelme dedi. Israr etmeme rağmen razı olmadı. Sonra ben dükkana gittim.
Ağabeyim İbrahim ile konuştuk. Beraber cezaevinin önüne gitmeye karar verdik. Biz araba ile
cezaevinin önüne geldiğimizde cezaevi kapısının önüne yolda iki sıra halinde 10-15'er asker
dizildiğini, aralarında gece bende misafir kalan şahıs ile bir kişinin daha olduğunu gördüm. Biz
biraz ilerde U dönüşü yapıp cezaevinin tarafındaki yola geçtik. Tam duracakken jip gibi bir araba
yanımıza geldi, asker de geldi. Burada durmayın devam edin dedi. Biz de mecburen hareket edip
gittik.
İçimiz rahat etmediği için yaklaşık 5 dakika sonra bir daha oradan geçtik, ama cezaevinin
önünde kimse kalmamıştı. Bu olaydan 10-15 gün sonra Mutki'den 6-7 kişi gelip bana İsmet sen
misin dediler. Benim deyince akrabalarının benim yanımda kaldığını, şimdi nerede olduğunu
sordular. Ben de bildiklerimi anlattım. Hatta onlara 'siz durumları bilmiyor musunuz, niye yaşlı
adamı buraya tek gönderdiniz.' dedim. Onlar da bana oğlu da gelmişti dediler.
Yani benim evimde misafir kalan adam, oğulları ile birlikte o gün ortadan kaybolmuş.
Ben Hizan-Tatvan arasında 10 sene ekin biçtim. Bitlisliler beni tanırlar. Muhtemelen benim
evimde kalan amcayı da tanıdığım birileri o gece kalması için göndermiştir. Benim evimde kalan
adam şu an bana gösterdiğiniz 3 fotoğraf arasındaki altında Abdulbaki Birlik yazan fotoğraftaki
adama benzemektedir.
Bilgim bundan ibarettir. O dönemde herşey çok karışıktı. İnsan canının kıymeti yoktu. Hiç
kimse rahat konuşamıyordu. Her an herkesin başına bir sorun gelebiliyordu." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

B) CEZA İNFAZ KURUMU NEZDİNDE İNCELENEN BELGELER
Soruşturma kapsamında Kızıltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılarak 1995
tarihli belgelerin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istenmiştir.
1. Hükümlü Defteri
Gelen evrak içinde bulunan ve üzerinde "1993-94-95-96 HÜKÜMLÜ DEFTERİ" yazan

defterin incelenmesi neticesinde;
" Kemal Birlik'in 1994/800 ilamat no ile defterin 34. sayfasının 81 no.lu sütununa
kaydedildiği, hükmü veren mahkeme bölümüne 'Diyarbakır 1 no.lu DGM 20.10.1993 tarih ve
1992/371, 1992/581' yazıldığı, suç bölümüne 'Yasadışı PKK örgütüne yardım yataklık yapmak'
yazıldığı, cezaevine alınış tarihi olarak '17.10.1994' yazıldığı,
Kemal Birlik hakkında aynı defterin 45. sayfasında 1995/305 ilamat no ile 21 no.lu sütunda
kayıt bulunduğu, bu sütunun tahliye tarihi bölümünde '29.03.1995' yazıldığı ve düşünceler
bölümünde de 'Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/14-14 sayılı kararı ile şartla tahliye
edilmiştir. İlam ve ekleri C.Savcılığına sunulmuştur' yazıldığı,
Zeki Alabalık'ın 1994/801 ilamat no ile defterin 35. sayfasının 86 no.lu sütununa
kaydedildiği, hükmü veren mahkeme bölümüne 'Diyarbakır 1 no.lu DGM 20/10/1993 tarih ve
1992/371, 1992/581' yazıldığı, suç bölümüne 'Yasadışı PKK örgütüne yardım yataklık yapmak'
yazıldığı, cezaevine alınış tarihi olarak '17/10/1994' yazıldığı,
Zeki Alabalık hakkında aynı defterin 46. sayfasında 1995/306 ilamat no ile 26 no.lu sütunda
kayıt bulunduğu, bu sütunun tahliye tarihi bölümünde '29/03/1995' yazıldığı ve düşünceler
bölümünde de 'Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/17-17 sayılı kararı ile şartla tahliye
edilmiştir. İlam ve ekleri C.Savcılığına sunulmuştur. 29/03/1995' yazıldığı"
Belirlenmiştir.
Defterin ilgili sayfaları kolluk marifetiyle okunabilecek boyuta getirilerek kopyalanmış ve
dosya kapsamına alınmıştır.
2.Nöbet Çizelgesi
Gelen evrak içinde bulunan nöbet çizelgesi dosyasının incelenmesi neticesinde;
" 29.03.1995 tarihinde İnfaz Koruma Başmemuru Halil Kaya ile infaz koruma memurları
S.Denli, S. İnce ve Or. Ayaydın'ın nöbetçi olduğu"
Belirlenmiştir.
Bahse konu nöbet çizelgesi de dosyaya eklenmiştir.

C) YURTDERİ KÖYÜ'NDE KAZI ÇALIŞMASI
Kayıp yakınları avukatının Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduğu 11.06.2013 tarihli
dilekçede " 1995 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra kaybolan Kemal Birlik ve Zeki
Alabalık ile bu şahısların iki akrabasının Kızıltepe İlçesi Yurtderi Köyü'nde bulunan kilise içindeki
kuyuya atıldıklarına dair harici bilgi elde ettiklerini" beyan etmesi üzerine 13.06.2013 günü
bölgede kazı yapılmış ve bahse konu kuyu içinde parçalanmış vaziyette toplam 612 adet insan
kemiği ile iki adet bez parçası bulunmuş, ayrıca kuyudan toprak numunesi alınmıştır.

D) MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME
Yurtderi Köyünde yapılan kazı neticesinde ele geçirilen kemikler, Kızıltepe Sulh Ceza
Mahkemesinin 2013/568 D. İş sayılı kararına istinaden kayıp şahısların yakınlarının dna profiliyle
mukayese edilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. İstanbul Adli Tıp
Kurumu Başkanlığı Biyolaji İhtisas Dairesinin 04/06/2014 tarih ve 1210 sayılı raporu ile ele
geçirilen kemiklerden bazılarınınA3 kod numarası verilen Onur Birlik'in babası olan Zübeyir
Birlik'e aitolduğu belirtilmiştir. Yine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyolaji İhtisas
Dairesinin 04/03/2014 tarih ve 2137 sayılı raporu ile ele geçirilen kemiklerden bazılarının A2 kod
numarası verilen Esra Alablık'ın babası olan Zeki Alabalık'a ait olduğu belirtilmiştir.

5- MAHMUT ABAK ve MEHMET EMİN ABAK

I- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/456
NO.LU SORUŞTURMASI
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
11.02.1995 günü Kızıltepe İlçesi Kırkkuyu Köyü Aysun(Tılzerin) Mezrası'ndaki bir su
kuyusunda bir adet erkek cesedi bulunduğu telefonla İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmiş, olay
yerine giden jandarma görevlileri kuyuda bulunan cesedi vatandaşların yardımıyla çıkarmış ve
jandarma tarafından hazırlanan olay yeri tespit tutanağında " cesedin çürümüş olduğu, cesedin
üzerinden Mahmut Abak(Süleyman oğlu, 1978 doğumlu, Mardin Merkez Eroğlu Köyü nüfusuna
kayıtlı)'a ait bir kimlik çıktığı, cesedin C.Savcısının istemi üzerine Kızıltepe Devlet Hastanesine
getirildiği" belirtilmiştir.
Jandarma tarafından aynı gün tanzim edilen diğer bir tutanakta da " şahsın nerede ve nasıl
öldürüldüğüne dairhiç bir delil bulunamadığı" belirtilmiştir.

B) CESEDİN ADLİ MUAYENESİ
Bulunan ceset, aynı gün Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızıltepe Devlet
Hastanesinde incelenmiştir.
Savcılık tarafından hazırlanan 11.02.1995 tarihli ve " ölü muayene ve otopsi zabtı" başlıklı iki
sayfadan ibaret tutanakta " Cesedin üstünde bej renkli bir ceket, yeşil gömlek, beyaz atlet, mavi
pantolon ve mavi eşofman olduğu, elbiselerin tamamının ıslak olduğu, gömleğinin cebinde toplam
720.000 TL olmak üzere 5 adet kağıt para bulunduğu, pantolonunun arka cebinde bir adet cüzdan
bulunduğu, cüzdanın içinde üç adet farklı şahıslara ait fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı, iki adet
5.000 TL değerinde madeni para, bir adet Arapça dua kitabı, bir adet cımbız ve bir adet not defteri
olduğu,nüfus cüzdanının seri numarasının 005-149495 olduğu ve 21.01.1994 tarihinde Kızıltepe
Nüfus Müdürlüğünce yenileme sebebiyle tanzim edildiği, nüfus cüzdanının Süleyman ve Sultani
oğlu, 15.08.1978 doğumlu Mahmut Abak'a ait olduğu,
Ölenin siyah saçlı, kahverengi gözlü, beyaz tenli, 176 cm boyunda ve sünnetli olduğu,
cesedin sabunlaştığı, derilerin soyulup vücuttaki kılların döküldüğü, saçların dokunulduğu zaman
döküldüğü,
Burun kemiğinin kırılmış olduğu, dişlerin sağlam olduğu, ağız kısmının ezilmiş olduğu,
burnun sağ tarafında yanakta kesici alet izi bulunduğu, alında mahiyeti tam olarak tespit
edilemeyen 10-15 adet yanık izine benzer ekimoz olduğu, başın orta sağ bölümünde kesici alet
yarası olduğu, sol yanakta 1x2 cm ebadında kesici aletle husule gelmiş ekimoz bulunduğu, sol
kulağın 12 cm üstünde 2x1 cm ebadında kurşun deliği bulunduğu, ense ile kafatasının birleştiği
noktada da 2x2 cm ebadında kurşun çıkış deliği bulunduğu,
Cesedin ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin harabiyeti sonucu öldüğü ve klasik otopsi
yapılmasına gerek olmadığı, O an itibarıyla cesedi tanıyan kimse bulunmadığı" belirtilmiştir.
Bu dosya kapsamındaki zarf içinde toplam 10 adet morgda çekilmiş fotoğraf bulunmuş ve
yapılan gözlemde fotoğraflardaki ceset görüntüsünün ölü muayene tutanağındakitanımlarla büyük
ölçüde uyum içinde olduğu belirlenmiştir.

C) MAĞDUR İFADELERİ
1. Sultani Abak
Müşteki Sultani Abak, 13.02.1995 tarihinde C.Savcısı tarafından alınan ifadesinde " kendisine
gösterilen fotoğrafların öz oğlu Mahmut Abak'a ait olduğunu, Eroğlu köylülerinin kendisine
oğlunun askerler tarafından alınıp götürüldüğünü söylediklerini, bir aydan beri oğlundan haber
alamadığını, oğlunu öldürenlerden şikayetçi olduğunu" beyan etmiştir.

2. Halil Abak
Müşteki Halil Abak avukatı tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan
04.08.2003 tarihli dilekçede " Mehmet Emin Abak'ın 14.01.1995 tarihinde Eroğlu Köyünden
alındığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı, Mehmet Emin'in yeğeni Mahmut Abak'ın cesedinin
ise aynı dönemde Kızıltepe'nin bir köyündeki kuyuda bulunduğu, bu iki şahsın ortak işlettikleri
minibüsün ise Ceylanpınar İlçesi'nde yakılmış vaziyette bulunduğu, savcılık tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında bugüne kadar hiç kimsenin ve hatta Mehmet Emin'in babası Halil Abak'ın
bile beyanına başvurulmadığı, dilekçede belirtilen tanıkların dinlenmesi gerektiği" belirtilmiştir.

D) TANIK İFADELERİ
1. Abdulkadir Abak
Tanık Abdulkadir Abak, 13.02.1995 tarihinde C.Savcısı tarafından alınan ifadesinde
" kendisine gösterilen fotoğrafların ağabeyi Süleyman'ın oğlu Mahmut Abak'a ait olduğunu,
Mahmut'un minibüsçülük yaptığını, yaklaşık 1 ay önce Eroğlu Köyü'nde kendisine ait evde
Mahmut Abak ve Mehmet Emin Abak'la birlikte oturduklarını, gündüz vakti köye asker ve
korucuların geldiğini, gelen ekibin komutanının astsubay üst çavuş olduğunu, gelen askerlerin
Mahmut ve Mehmet Emin'i aldıklarını ve o gece köyde bir evde tutup sabahleyin götürdüklerini,
bir daha her ikisinden de haber alamadıklarını" beyan etmiştir.
2. Şakir Begeç
Tanık Şakir Begeç'in 23.07.1995 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
yazılmak suretiyle alınan ifadesinde " Mahmut Abak'ın köylüsü olduğunu ve Emin Abak'ın
minibüsünde muavin olarak çalıştığını, o dönem köylerinin terör eylemleri sebebiyle boşaltıldığını,
1995 yılı Ocak ayında köye askerlerin geldiğini ve geceyi köyün etrafında pusu atarak
geçirdiklerini, o gün Mahmut Abak'ın köyde olup olmadığını bilmediğini, askerlerin köyden yirmi
vatandaşı toplayıp kimlik kontrolü yaptıklarını ve kendilerine nasihatte bulunup gittiklerini,
giderken yanlarında herhangi bir köylüyü götürmediklerini, ardından başka askerlerin geldiğini
ancak onların da kimseyi almadan gittiklerini" beyan ettiği belirlenmiştir.
3.Ferman Abiç
Tanık Ferman Abiç de 23.07.1995 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
yazılmak suretiyle alınan ifadesinde Şakir Begeç ile aynı yönde beyanda bulunmuştur.
4. Mahmut Abi
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınan Mahmut Abi, " Mahmut Abak'ın amcasının oğlu olduğunu,
7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini, askerler gittikten sonra Mahmut ve Mehmet Emin'in
kaybolduğunu, olayın gelişimi hakkında bilgisi olmadığını" beyan etmiştir.
5. İsmail Kapan
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınanİsmail Kapan, " Mahmut Abak'ın dayısının oğlu olduğunu,
7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini ve köylüleri Mustafa Abul'un evinin önüne topladıklarını,
daha sonra Mahmut ve Mehmet Emin'i önce Mustafa Abul'un evine koyduklarını ve sonra da alıp
gittiklerini" beyan etmiştir.
6. Mehmet Salih Can
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınan Mehmet Salih Can, " 7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini
ve köylüleri Mustafa Abul'un evinin önüne topladıklarını, daha sonra Mahmut ve Mehmet Emin'i

önce Mustafa Abul'un evine koyduklarını ve sonra da alıp gittiklerini" beyan etmiştir.
7. Sadu Abak
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınanSadu Abak, " 7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini ve
köylüleri Mustafa Abul'un evinin önüne topladıklarını, daha sonra Mahmut ve Mehmet Emin'i önce
Mustafa Abul'un evine koyduklarını ve sonra da alıp gittiklerini" beyan etmiştir.
8. Mehmet Abak
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınan Mehmet Abak, " 7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini ve
köylüleri Mustafa Abul'un evinin önüne topladıklarını, daha sonra Mahmut ve Mehmet Emin'i önce
Mustafa Abul'un evine koyduklarını ve sonra da alıp gittiklerini" beyan etmiştir.
9. Sabri Kapan
22.11.2003 tarihinde ifadesi alınanSabri Kapan, " 7-8 yıl önce köye askerlerin geldiğini ve
köylüleri Mustafa Abul'un evinin önüne topladıklarını, daha sonra Mahmut ve Mehmet Emin'i önce
Mustafa Abul'un evine koyduklarını ve sonra da alıp gittiklerini" beyan etmiştir.
10. Selim Abak
Halil Abak vekilinin dilekçesine istinaden talimat üzerine Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 28.04.2004 tarihinde ifadesi alınan tanık Selim Abak, " Mahmut ve Mehmet Emin'in
yeğenleri olduğunu, 1995 yılı kış aylarında asker ve korucuların köye gelip Mahmut ve Mehmet
Emin'i kendilerine ait minibüse koyarak götürdüklerini, jandarmanın bu şahısları alış sebebi olarak
PKK'ya yardım ve yataklık yaptıklarını belirttiğini, bundan sonra durumu öğrenmek için
jandarmaya gittiklerini ve fakat kendilerine bilgi verilmediğini" beyan etmiştir.

E) ARAŞTIRMA TUTANAKLARI
Soruşturma kapsamında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca sık sık araştırma yapılması
için jandarmaya talimat yazılmış, dosya kapsamında bulunan ve jandarma görevlilerince tanzim
edilen çok sayıdaki tutanakta " olaya ilişkin somut gelişme olmadığı, olayın PKK terör örgütünce
gerçekleştirildiği, araştırmaya devam edildiği" belirtilmiştir.

F) DAİMİ ARAMA KARARI
Yapılan araştırmalara istinaden bir sonuca ulaşılamaması üzerine soruşturma için 13.04.2011
tarihinde daimi arama kararı verilmiştir.

G) BİRLEŞTİRME
1995/456 no.lu soruşturma, faili meçhul cinayetlere ilişkin yeniden başlatılan 2013/464 no.lu
soruşturma ile birleştirilmiştir.

II-CEYLANPINAR C.BAŞSAVCILIĞININ 1995/39 NO.LU
DOSYASI
Mahmut Abak'a ait olan ve resmiyette bu şahsın bir akrabası üzerine kayıtlı 47 AT 133
plakalı minibüsün 15.01.1995 tarihinde Ceylanpınar İlçesi Sarayçeşme Köyü'nde yakılmış
vaziyette bulunması olayına ilişkin Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış
ve bu soruşturma kapsamında yapılan araştırmalardan Mahmut Abak'ın yeğeni Mehmet Emin Abak
ile birlikte ortadan kaybolduğunun ve ardından Mahmut Abak'ın cenazesinin Kızıltepe İlçesi
Kırkkuyu Köyü'nde bulunduğunun belirlenmesi üzerine 26.09.1997 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığına yönelik yetkisizlik kararı verilmiştir.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan dosya, Mahmut Abak'ın öldürülmesi olayıyla
ilgili 1995/456 no.lu dosya ile 17.10.1997 tarihinde birleştirilmiştir.

III-DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2009/3586 NO.LU SORUŞTURMASI
A) MÜŞTEKİ İFADESİ
1.Halik Abak
Mehmet Emin ABAK oğlumdur. Kendisi asker kaçağı idi. Bana ait minübüs ile MardinKızıltepe arasında yolcu taşıma işini yapıyordu. PKK ile ilişkisi yoktu, daha önce hiç gözaltına
alınmamıştı, tehdit edilmemişti. PKK ile ilişkisi olmadığına bütün köy şahittir. Benim ailemde
PKK ile ilişkisi olan hiç kimse yoktur. Sadece asker kaçağıydı, minübüsün borcu bittikten sonra
askere gidecekti.
14 Ocak 1995 günü saat 15:30-16:00 sıralarında 100 den fazla Jandarma ve asker geldi.
Oğlum Mehmet Emin ile akrabamız ve minübüste ortağımız olan Mahmut ABAK'ı evlerinden
aldılar. 20 metre ilerdeki Hüsamettin ABUL'un evine götürdüler. O gün köydeki herkesin evini
boşaltmışlardı. Köylülerden bazılarını meydanda toplamışlardı, bazılarını da evlerinden çıkmalarını
yasaklamışlardı. Ertesi sabaha kadar oğluma ve Mahmut'a iskence yapmışlardı. Bulunduğumuz yer
işkence yapılan yere yakın olduğu için seslerini duyuyorduk, Mardin merkezden gelen komutan
oğlumun ve Mahmut'un PKK'lılara ilaç götürdüğüne dair Kızıltepe'den birinin ihbar ettiğini
söylemişti. 15 Ocak 1995 günü sabah ezanı okunduğu sırada Mehmet Emin'i ve Mahmut'u askerler
götürdü.
Mardin merkez jandarma komutanlığı Cevizli komutanlığına bu köyü boşaltın demiş, 15
Ocak günü soyadını bilmediğim FATİH isimli Cevizli jandarma karakol komutanı askerleri ve
korucularla birlikte geldiler. Onların gelmesinden sonra diğer Mardin'den gelen jandarma gitti.
Cevizli'den gelen jandarma köyü boşalttırdı. Köyde 3-4 gün köyün boşaltılmasını beklemişlerdi.
Yağmur ve kar yağıyordu, bu şartlar altında herkes bir yerlere taşındılar. Ben Kızıltepe'ye taşındım,
2-3 ay Kızıltepe'de kaldıktan sonra 14 Mayıs 1995 günü evimi Bursa'ya taşıdım. 1998 tarihinde de
Bismil'e taşındım. 2001 yılında da köyüme geri döndüm. Bismil'de bulunduğum sırada 1998 yada
1999 yılında Mardin savcılığından müracaat ederek oğlumun bulunmasını istedim, ifadem alındı.
Gösterdiğim tanıklarında ifadeleri alındı. Ancak bu soruşturmanın akibetini bilmiyorum. 2011
yılındaDiyarbakır'daki bir avukat dilekçe yazdı. Mardin savcılığına vermiştik. Bu soruşturma
ileilgili olarak size ibraz ettiğim takipsizlik kararı verildi.(Mardin savcılığı 2011/1523 sayılı
soruşturma sonucunda kasten adam öldürmek suçunu 15 yıllık zamanaşımına tabii olduğu
gerekçesiyle 2011/1040 sayılı takipsizlik kararıverildiği görüldü.)
Mahmut ABAK'ın cesedi bu olaydan sonra 10-15 gün sonra boşaltılmış olan Kızıltepe'nin
kürtçe ismi (Tılzerin) olan köyde bir çoban tarafından bulundu. Kızıltepe Jandarması cesedi
Kızıltepe belediyesine teslim etmiş ve belediyede mezarlığa defnetmiş. Elbiselerini ve üzerinden
çıkan eşyalarını annesine verdiler. Ceset defnedilmeden önce çekilen fotoğrafları da annesine
verilmişti.
Oğlumun cenazesi bulunamadı, halen kayıptır. Mardin Asliye Hukuk Mahkemesinin
25.04.2006 tarihli 2005/79 esas 2006/185 karar sayılı ilamı gaipliğine karar verildi.
Oğlum işkence görürken o zamanki muhtar olan Sabri KAPANgelen askerlerin başında
Mardin merkez bölük komutanı Şeref ÇAKMAK ve Kızıltepe komutanı Binbaşı Atilla UĞUR ile
Kızıltepe bölük komutanı Ahmet Üsteğmenin olduğunu söylemişti. O tarihte bir kağıda bunları
yazdırmıştım. Sabri KAPAN 1 sene önce vefat etti.
Oğlumun götürülmesinden sonra Cevizli jandarma karakolunun askerleriyle birlikte gelen
korucuların arasında hatırladığım kadarıyla Doğan köyü korucuları İsmet ve Abdo KORGAY
Cevizli köyü korucuları Şeyhmuş, Mehmet ve İsmet İDIZ, Genco ÜSKEREN ve Mahmut DEMİR

vardı bu korucular geldiğinde Oğlum ve Mahmut götürülmüştü. Askerlerin bir kısmı gitmişti bir
kısmı da korucuların ve Cevizli karakolunun askerlerinin gelmesinden sonra gitmişlerdi.
Köyümüzde oturan Hüseyin ve Huri oğlu Süleyman ABAK ile Süleyman ve Medine oğlu
Abdurrahman ABİ'de ortak olarak Kızıltepe-Mardin arasında minübüs çalıştırıyorlardı.
Abdurrahman'ın babası köyümüzde oturuyordu, kendisi de Kızıltepe'de ev kiralayıp orada
oturuyordu.Benim oğlumun götürülmesinden 40 gün kadar önce ikisi aynı anda ortadan kayboldu.
Ben Bursa'da bulunduğum sırada Abdurrahman ve Süleyman'ın cesetlerini Viranşehir ve Derik'in
arasında bulunan Şahvelat köprüsü yakınlarında bulunmuş ve Viranşehir mezarlığına defnedilmiş.
Abdurrahman'ın anne ve babası Bursa Karacabey ilçesine bağlı Bey köyünde oturuyorlar.
Süleyman'ın anne ve babası vefat etti. Çocukları Velat ve Nurettin halen Mardin merkez Eroğlu
köyünde oturuyorlar, Mardin-Kızıltepe arasında minübüsle yolcu taşıma işi yaparlar.Ben oğlumu
götürüp öldüren ve cesedini kaybeden kişilerden şikayetçiyim

IV- YENİ ARAŞTIRMALAR(2013/464)
A) TANIK İFADESİ
1. İsmail Özkul
Tanık İsmail Özkul ifadesinde " Ben şu an Kayapınar Köyü'nde oturuyorum. Bana
bahsettiğiniz Kürtçe ismi Telzerin olan mezrada bulunan yağmur sularıyla dolması için yapılan
kuyuda 1995 yılında bir ceset bulunduğu doğrudur. O dönem Kızıltepe'de görevli Ahmet Üsteğmen
bizim köye geldi. Hepimizi meydanda topladı. Oradaki kuyuda bir ceset olduğunu söyledi ve
cesedi beraber çıkaracağız dedi. Biz de köylülerle beraber oraya gittik. Yağmur kuyusunda bir ceset
vardı. O yıl yağmur çok yağdığından ceset suyun üzerine çıkmıştı. Su çok olduğu için görünür
vaziyetteydi. Bu kuyu çok derindir. Normalde o dönem o kadar yağmur yağmasa ceset görünmezdi.
Cesedi çıkarınca Ahmet Üsteğmen bir askeri gönderip Kırkkuyu Köyü'nden bir minibüsgetirtti.
Minibüse cesedi koyduk ve Kızıltepe Devlet Hastanesine geldik. Orada savcı da cesedi inceledi.
Biz köyümüze döndük. Hatırladığım kadarıyla ölen şahsın adı Mahmut Abak'dı. Olay bundan
ibarettir.
Ben şu an o bölgede ceset çıkardığımız kuyuyu size gösterebilirim. Hatırlıyorum. O dönem
Telzenin boştu. O mezrada oturanlar başka bir yere gitmişti." şeklinde beyanda bulunmuştur.
2.Hüsamettin Abul
Eski soruşturmalarda bazı tanıkların Mehmet Emin ve Mahmut Abak'a askerlerin geldiği gece
Mustafa Abul'a ait evde işkence edildiğini beyan etmeleri üzerine aynı evde oturduğu tespit edilip
ifadesine başvurulan tanık Hüsamettin Abul, " 1995 yılında hatırladığım kadarıyla ocak ayında
ikamet ettiğimiz Mardin'e bağlı Eroğlu Köyü'ne çok sayıda asker ve korucu geldi. Biz o dönem
aynı evde annem, abim Mustafa Abul ve diğer abim Fereç Abul ile birlikte oturuyorduk. Askerler
bizim evdeki herkesi dışarı çıkarttılar. Dışarı çıktığımızda köyün bütün erkeklerini de dışarı çıkarıp
beklettiklerini gördüm. Bizim eve askerler köylülerimiz Mahmut ve Mehmet Emin Abak'ı aldılar.
Biz sabaha kadar dışarıda bekledik. Askerler bizim evde bu iki şahsa işkence ettiler. Biz gelen
seslerden onlara işkence yapıldığını anlıyorduk. Sabah olunca askerler bu iki şahsı alıp götürdüler.
Bu şahıslar dolmuşçuluk yapıyorlardı. Onların dolmuşunu da götürdüler. Olay bundan ibarettir."
şeklinde beyanda bulunmuştur.

B) YAĞMUR KUYUSUNDA ÇALIŞMA
Mahmut Abak'ın cesedinin yağmur kuyusunda bulunmasına ilişkin soruşturma evrakı ile tanık
İsmail Özkul'un beyanı dikkate alınarak Mahmut Abak ile birlikte evinden alınan ve bir daha

kendisine ulaşılamayan Mehmet Emin Abak'ın da aynı kuyuya atılmış olabileceği değerlendirilmiş
ve bahse konu kuyuda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
23.05.2013 ve 10-11.06.2013 tarihlerinde Kırkkuyu Köyü Aysun Mezrası'nda bulunan ve
tanık İsmail Özkul tarafından gösterilen kuyuda yapılan çalışma sonucu elbiseleriyle birlikte bir
adet insana ait olduğu düşünülen 77 adet kemik ve elbise parçaları ile muhtelif eşyalar
bulunmuştur. (Ayrıca kayıp yakınları avukatının başvurusu üzerine cesedin bulunduğu yağmur
kuyusuna yaklaşık 250 metre mesafede bulunan yıkıntı halindeki evin tuvaletinde yapılan kazı
sonucu iki adet insan cesedine daha ulaşılmış, ancak soruşturmamızla doğrudan bağlantısı
bulunamayan bu cesetlere ilişkin ayrı soruşturma yapılması amacıyla tefrik kararı verilmiştir. Bu
cesedlerden bir tanesinin Drageçit ilçesinde gözlatına alındıktan sonra kaybolduğu belirtilen
Abdurahman Çoşkun isimli şahsa ait olduğunun adli tıp kurumunun raporları ile tespit edildiği,
diğer cesedin ise Abdurahaman Çoşkun ile birlikte göz altına alındıktan sonra kaybolan
Abdurrahman OLcay isismli şahsa ait olduğu düşünülerek adli tıp kurumuna akrabalarının dna ları
ile eşleştirilmesi talebinde bulunulmuştur. )
Bulunan kemikler, Mehmet Emin Abak'ın babası olan Halil Abak'tan alınan kan
örnekleriyle birlikte Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/567 D. İş sayılı kararına istinaden
incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Biyoloji İhtisas
Dairesinin 10/02/2014 tarih ve 1967 sayılı raporunda gönderilen kemiklerden elde edilen DNA
profilleri ile Halik Abak'tanelde edilen DNAprofillerinin uyumlu olduğunun ve kemiklerin Halik
Abak'ın babası Mehmet Emin Abak'a ait olduğu belirtilmiştir.

6- MENDUH DEMİR VE ŞEYHMUS (BEDRAN )
KABAN
I- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 2010/1781
VE 2012/5094 NO.LU SORUŞTURMALARI
A) SORUŞTURMALARIN ÖZETİ
1. Müşteki İfadesi
Müşteki Habip Demir'in 21.05.2010 tarihinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına
müracaatla " 13.05.1995 günü kardeşi Memduh Demir'in ikamet ettikleri Mazıdağı İlçesi Yücebağ
Köyü kırsalında hayvan otlattığını, o gün saat 11.00 civarındada askerlerle PKK'lı teröristler
arasında bir çatışma çıktığını, çatışmanın 12.30'a kadar sürdüğünü,
Çatışma sonrasında Diyarbakır İli Çınar İlçesi'nde gönüllü köy korucusu olarak görev yapan
şahıslardan öğrendiğine göre o gün çatışmada bir terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü ve bir
tanesinin de yaralandığını, yaralı şahsın askerler tarafından Kızıltepe İlçesi Milan Köyü
korucularına teslim edildiğini, kardeşi Memduh Demir'in de yaralı şahıs ile birlikte 14.05.1995
günü Milan korucularına teslim edildiğini, Memduh Demir'in de terör örgütü mensubu olarak
değerlendirilip teslim alındığını, 15.05.1995 günü Memduh Demir ve çatışmada yaralı olarak
yakalanan teröristin Milan Köyü korucuları tarafından öldürüldüğünü ve sonrasında Kızıltepe
Devlet Hastanesine getirildiğini,
Babasının yaptığı araştırmalara göre dönemin Cumhuriyet savcısının babasının ifadesini
aldığını, ancaknetice olarak kendilerine kardeşinin akıbeti hakkında kesin bir bilgi verilmediğini,
Kardeşi ve yukarıda belirttiği şahsın öldürüldükten sonraKızıltepe Belediyesine ait olan
Ceylanpınar yolu üzerindeki mezarlığa konulduğunu,

Kardeşi ileberaber aynı yere gömülen Bedran Kaban'ın ailesinin etraftan edindiği bilgilerle
söz konusu mezarlıktaki sahipsiz bir mezarın Şeyhmus (Bedran) ve Memduh'a ait olduğunu
öğrendiklerini, mezar taşına kardeşinin adının da yazıldığını ve ölüm tarihi olarak 13.05.1995
yazdırıldığını,
Burada kardeşi Memduh Demir'e ait cesedin bulunduğunu düşündüğünü, söz konusu mezarın
açılıp buradan elde edilmesi muhtemelkemiklerden alınan DNA örnekleri ile kendisinden alınacak
DNA örneklerinin mukayese edilmesini talep ettiğini" beyan etmesi üzerine soruşturma
başlatılmıştır.
2. Fezleke ve Karşı Görevsizlik
Bu müracaat üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010/1781 no.lu dosya
üzerinden soruşturma başlatılmış ve durum Kızıltepe Belediye Başkanlığına sorulmuş, Belediye
Başkanlığının 21.05.2010 tarihli cevabi yazısında " bahse konu mezarlığın güney duvarına yakın
mesafede Bedran Kaban D.T.1972 ve Mendoh Ölmez Ö.T. 13/06/1995 adlı şahısların mezarının
tespit edildiği" belirtilmiştir.
Bu soruşturma kapsamında Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı ile
yazışıldıktan sonra daha önce mezarın açıldığı kanaatine varılıp tekrar açılmasına gerek olmadığı
belirtilerek 25.01.2011 tarihinde fezleke tanzim edilmiştir.
Bu fezlekeye istinaden Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
2011/348 no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturma neticesinde mezarın açılmadığı gerekçe
gösterilerek Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik görevsizlik kararı verilmiş ve bunun
üzerine 2012/5094 no.lu dosya üzerinden yeni bir soruşturma başlatılmıştır.

B) BİRLEŞTİRME
2013/5094 no.lu soruşturma, ilgisine binaen 2013/464 no.lu soruşturmamızla birleştirilmiştir.

II- YENİ ARAŞTIRMALAR(2013/464)
A) ARŞİV ARAŞTIRMASI
1. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/416 no.lu Soruşturması
a-) Soruşturmanın İçeriği
Yapılan arşiv araştırması sonucu " aynı olaya ilişkin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca
1995/416 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldığı ve bu soruşturma neticesinde 03.07.2005
tarihinde Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına görevsizlik kararı verildiği" belirlenmiştir.
Görevsizlik kararı içeriğinde " Ali oğlu, 1977 doğumlu, Bedran kod adlı Şeyhmus Kaban ile
Mehmet oğlu, 1976 doğumlu, Devran kod adlı Memduh Demir'in 21.06.1995 tarihinde güvenlik
güçlerine daha önceden kullanmış oldukları sığınakları gösterdikleri esnada sığınakta bulunan
patlayıcı maddenin patlaması sonucu öldükleri" belirtilmiştir.
b-) Ölü Muayenesi ve Keşif
Bu soruşturma kapsamında 14.06.1995 tarihinde yapılan ölü muayenesi ve keşif işlemlerine
ilişkin tanzim edilen tutanakta " 14.06.1995 tarihinde Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca iki
kişinin vurularak öldürülüp Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldığı şeklinde ihbar yapıldığı,
Birinci cesedin 170 cm boylarında, kahverengi saçlı, buğday tenli, sünnetli, 75 kg ağırlığında
ve 24-25 yaşlarında olduğu, üzerinde mavi t-short ve kot pantolon bulunduğu, yüz ve çene
kemiğinin tamamen parçalanmış olduğu, yüzünde büyük ölçüde parçalanma meydana geldiği,

boyun kemiğinin kırık olduğu, sağ klavikuladan sağ dize kadar olan bölgenin parçalandığı ve iç
organların dışarı çıktığı, parçalanan organların yer yer yanıp siyah is ile kaplı olduğu, sol kol ve sol
bacak haricinde vücudun geri kalan bölgelerinin parçalanmış olduğu, jandarma ile yapılan bilgi
alışverişine göre cesedin Devran kod adlı PKK militanı Memduh Demir'e ait olduğu,
İkinci cesedin 173 cm boylarında, siyah saçlı, kahverengi gözlü, hafif sakallı ve sünnetli
olduğu, üzerinde kahverengi pantolon, siyah t-short, pamuklu pijama ve lacivert külot olduğu,
boyun kemiğinin kırık olduğu, yüzün ön kısmının tamamen parçalanmış olduğu, boğazdan
kasıklara kadar olan bölgenin de tamamen parçalanmış olduğu ve iç organların dışarı çıktığı, her iki
kolun parçalanmış olduğu, jandarma ile yapılan bilgi alışverişine göre cesedin Ali oğlu, 1972
doğumlu, Bedran kod adlı PKK militanına ait olduğu,
İncelemede hazır bulunan doktor tarafından her iki şahsın da infilak eden patlayıcı maddenin
tesiri ile iç organların parçalanması sonucu öldükleri ve klasik otopsi yapılmasına gerek olmadığı
şeklinde görüş bildirildiği" belirtilmiştir.
c-) Görevsizlik Kararı
Bu soruşturma neticesinde Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik görevsizlik
kararı verilmiştir.
2. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/2875 no.lu Soruşturması
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen görevsizlik kararına istinaden DGM
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1995/2875 no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturma
neticesinde de 28.05.1997 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının1995/2875 no.lu soruşturma neticesinde verdiği
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar içeriğinde " 12.06.1995 tarihinde PKK mensubu olan
Nimetullah oğlu, 1973 doğumlu Meki Doğru, Mehmet oğlu 1976 doğumlu Memduh Demir ve Ali
oğlu 1972 doğumlu Şeyhmus Kaplan'ın Diyarbakır İli Çınar İlçesi Yazçiçeği ve Köksalan Köyleri
kırsalında güvenlik güçleriyle çatıştıkları, çatışma sonucu Meki Doğru'nun öldüğü, Memduh Demir
ve Şeyhmus Kaplan'ın yaralı olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildiği, yaralı şahısların sorgu ve yer
gösterme işlemleri için Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edildikleri, bu iki şahsın
14.06.1995 günü güvenlik güçlerine sığınakları gösterdikleri sırada bir sığınağın girişinde
tuzaklanmış olan mayına basarak olay yerinde öldükleri, şahıslar öldüğü için kovuşturma
yapılmasına yer olmadığı" belirtilmiştir.
Bu dosya incelenmek üzere Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmiş, ancak
cevabi yazıda " dosyanın imha edildiği" belirtilmiştir.

B) TANIK İFADELERİ
1.Bahri Okra
Tanık Bahri Okra ifadesinde " Ben Diyarbakır Çınar İlçesi'ne bağlı Yazçiçek Köyü'nde
oturuyorum. 1994'den beri ve halen bu köyde korucubaşıyım. Köyümüz Mazıdağı sınırına 3 km
mesafededir. 1995 yılı mayıs ayında askerle birlikte Mazıdağı İlçesi Yetkinler Köyü kırsalında
operasyon yaptık. Çıkan çatışmada bir PKK'lı öldü, biri de yaralandı. Yaralı PKK'lı dağdan bize
bağırdı. Ancak alay komutanı gelirse teslim olurum dedi. Biz de alay komutanına durumu bildirdik.
Daha doğrusu karakol komutanı telsiz ile bildirdi. Tam bu esnada dağdan biri 'Ben Mehmet oğlu
Memduh, Yücabağlıyım' diye bizim tarafa bağırdı. Şahsın üstünde kısa kollu t-shirt, beyaz
ayakkabı ve kot pantolon vardı. Yani PKK'lılara benzemiyordu. Şahıs yanımıza gelince kimliğini
aldım. Mehmet oğlu Memduh Demir'di. Burada ne yapıyorsun diye sordum. BanaPKK'lıların
kendisini teslim aldığını, tam bu sırada çatışma çıktığını söyledi. Bu esnada Çınar Karabudak

karakol komutanı olan hatırladığım kadar ismi Ferudun olan astsubay bana 'Bahri bu çocuğu
saklayalım, Eşref albay gelirse buna da acımaz' dedi. Bu çocuğu oradaki meşelerin arasına
sakladık. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı EşrefHatipoğlu olay yerine gelince yaralı PKK'lıyı
sorguladı. Yaralının elinde Kanas marka yeni bir dürbünlü silah vardı. Eşref albay ona diğer
grupların nerede olduğunu ve kaç kişi olduğunu sordu. Yaralı PKK'lı ona sayıları söyledi ve aynı
zamanda yanlarında bir de sivil vatandaş olduğunu söyledi. Eşref Albay bunu duyunca bize kızdı
ve çocuğu istedi. Biz de çocuğu sakladığımız yerden çıkarıp getirdik. Sonrasında Eşref Albay,
Çınar'da ismini hatırlamadığım bir Üstegmen, yaralı PKK'lı ve Memduh helikoptere bindiler ve
uzaklaştılar. Bu saydıklarım dışında helikopterde iki de pilot vardı.
Ben daha sonra üsteğmene Memduh'u sorduğumda bana 'Hiç sorma, Memduh ve yaralı
PKK'lı helikopterden aşağı atıldı' dedi. Üsteğmen iyi bir insandı. Söylediğine göre Eşref Albay'ın
emri ile atılmışlar. Bana söylenen budur. Olaya ilişkin başkaca bilgim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
2. Feysel Şenol
Tanık Feysel Şenol ifadesinde " Ben Diyarbakır Çınar İlçesi'ne bağlı Yazçiçek Köyü'nde
oturuyorum. 1994'den beri ve halen bu köyde korucuyum. Köyümüz Mazıdağı sınırına 3 km
mesafededir. 1995 yılı Mayıs ayında askerle birlikte Mazıdağı İlçesi Yetkinler Köyü kırsalında
operasyon yaptık. Koruculardan Bahri Okra da bizimle beraberdi. Çıkan çatışmada bir PKK'lı öldü,
biri de yaralandı. Yaralı PKK'lı dağdan bize bağırdı. Ancak alay komutanı gelirse teslim olurum
dedi. Biz de alay komutanına durumu bildirdik. Daha doğrusu karakol komutanı telsiz ile bildirdi.
Tam bu esnada dağdan biri 'Ben Mehmet oğlu Memduh, Yücabağlıyım' diye bizim tarafa bağırdı.
Şahsın üstünde kısa kollu t-shirt, beyaz ayakkabı ve kot pantolon vardı. Yani PKK'lılara
benzemiyordu. Şahıs yanımıza gelince kimliğini aldık. Mehmet oğlu Memduh Demir'di. Burada ne
yapıyorsun diye sorduk. Bize çatıştığımız PKK'lıların kendisini teslim aldığını, tam bu sırada
çatışma çıktığını söyledi. Bu esnada Çınar Karabudak karakol komutanı olan Ferudun astsubay
bana 'Bu çocuğu saklayalım, Eşref albay gelirse bunu öldürür' dedi. Bu çocuğu oradaki meşelerin
arasına sakladık. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı EşrefHatipoğlu olay yerine gelince yaralı
PKK'lıyı sorguladı. Eşref albay ona diğer grupların nerede olduğunu ve kaç kişi olduğunu sordu.
Yaralı PKK'lı ona sayıları söyledi ve aynı zamanda yanlarında bir de sivil vatandaş olduğunu
söyledi. Eşref Albay bunu duyunca bize kızdı ve çocuğu istedi. Biz de çocuğu sakladığımız yerden
çıkarıp getirdik. Sonrasında Eşref Albay, Çınar'da ismini hatırlamadığım bir üstegmen, yaralı
PKK'lı ve Memduh helikoptere bindiler, uzaklaştılar. Bu saydıklarım dışında helikopterde iki de
pilot vardı. Ben bu olaydan sonra bir daha Memduh Demir'e ilişkin hiçbir duyum almadım. Olaya
ilişkin başkaca bilgim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

C) BİRLEŞTİRME
Müşteki avukatının 18.03.2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla " Menduh
Demir'in ölümünün münferit bir olay olmayıp Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen faili
meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamına alınması gerektiğini" belirtmesi üzerine yapılan
incelemede olayın 2013/464 no.lu dosya üzerinden yürüttüğümüz soruşturma kapsamındaki
olaylarla benzerlik gösterdiği dikkate alınarak evrakın 2013/464 no.lu dosyaya birleştirilmesine
karar verilmiştir.

D) KABİR AÇMA
Menduh Demir'in kardeşi olan müşteki Habip Demir'in ifadesinde " kardeşinin Bedran Kaban
ile birlikte Kızıltepe İlçesi İpek Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki bir mezarda gömülü olduğuna
ilişkin duyumları olduğunu" belirtmesi üzerine bahse konu mezarın açılmasına karar verilmiştir.

27.03.2013 günü gidilen mezarlıkta müştekinin gösterdiği mezarın taşında " Şehit Bedran
Kaban, Şehit Memduh" yazı olduğu görülmüş ve mezar içinde battaniyeye sarılı vaziyette iki adet
kafatası ile çok sayıda insan kemiği ve elbiseler bulunmuştur.

E) MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME
Elde edilen kemikler Şeyhmus (Bedran) Kaban'ın annesi olan müşteki Hatice Kaban ile
Menduh Demir'in annesi Sultan Demir ve babası Mehmet Demir'den alınan kan örnekleriyle
birlikte Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/330 D. İş sayılı kararına istinaden incelenmek
üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin 25.06.2013 tarih ve 1101 sayılı
raporunda özetle " mezardan çıkarılan kemiklerden elde edilen DNA profillerinin kendilerinden
biyolojik örnek alınan üç şahsın DNA profilleriyle %99,99 oranında uyumlu olduğu" belirtilmiştir.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığınınn 26/07/2013 tarihli ve 36131/27K sayılı kemik raporunda;
kişilerin ölümünün bamba/mayın veya benzeri patlayıcı madde kaynaklı genel beden taravması
sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilmiştir.

7- HIDIR ÖZTÜRK
A) SORUŞTURMA ÖZETLERİ
I- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/143
NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) MÜŞTEKİLER İFADELERİ
1. Celal Öztürk ifadesi
"29/12/1994 günü saat 18:30 sıralarında ben komşumuz olan ve aynı zamanda akrabamız
Musa Öztürk'ün evinde iskambil oynuyorduk, aniden kapıyı çalmaya başladılar, ben ''kapıyı kim
olduğunu bilmeden açmayın'' diye uyardım. Fakat Musa ÖZTÜRK'ün küçük çocuğu hemen gidip
kapıyı açtı, içeriye 3 veya 4 kişi girdiler ve ''teslim olun'' dediler. İçeriye giren şahısların ikisinde
kamuflajlı elbise, birisinde parke diğerinde ise şarjörlü yelek vardı, hepsinin başında siyah renkli
başlık vardı ve bu şahsıların sadece gözleri görünüyordu. Bize ''arama var, kimlikleri çıkarın ve
dışarı çıkın'' dediler. Biz evde 5 kişiydik. Dışarıya çıktıktan sonra iki silahlı kişi benimle birlikte
Hıdır ÖZTÜRK'ün evinin duvarına, yani benim evime kimliğim üzerimde olmadığı için birlikte
götürdüler. Diğer iki silahlı kişi de diğer mezrada bulunanları toplayıp Hıdır ÖZTÜRK'ün evinin
duvarının kenarında yüzleri duvara dönük olarak oturttular. Daha sonra benim evimden mezradaki
üç eve gidip baktılar. Yolda giderken hallerinden telaşlı ve aceleci olduklarını anladığım bu silahlı
şahıslar bana ''siz Irak'dan silah getirip teröristlere veriyorsunuz'' dedi, ben de ''benim arabam yok,
şoför değilim Iraka da gitmiyorum'' diye söyledim, daha sonra Bekir ÖZTÜRK'ün evine gittik,
kapıyı çaldılar. Bekir'in karısı kapıya geldi ve ''kimdir'' diye seslendi, ben de ''askerdir'' diye
seslendim. O sırada Bekir'in karısı içeriye seslendi ve ''gelen askermiş'' dedi. Bu sırada silahlı
kişiler bir tekme vurarak kapıyı kırdılar ve içeriye girdiler. Ben de birlikte içeriye girdim. Hıdır
ÖZTÜRK ve Bekir ÖZTÜRK'ü dışarıya çıkarttılar, bizleri de dışarıda duvar kenarında bekletilen
köylülerimizin yanına getirdiler. Orada Hıdır ÖZTÜRK' e ''sen silah getiriyorsun'' dediler. Hıdır da
''ben bir defa Irak'a gittim'' dedi. Hıdır'ı biraz itelediler, hırpaladılar, fakat dövmediler. Komutan
diye hitap ettikleri uzun boylu kişi karanlıkta olduğu için tam olarak seçemiyordum. Yanına çağırdı
ve alçak sesle birşeyler söyledi. Daha sonra Hıdır ÖZTÜRK ile Bekir ÖZTÜRK'ü alarak
götürdüler. Gittikleri istikamet Katarlı Köyü istikametiydi. Yaya olarak alıp götürdüler. Silahlı olan
şahısların ikisinin de kaleşnikof marka silahı vardı. Birisinde G-1 vardı, diğerininkini ise
seçemedim, nasıl silah olduğunu ayırt edemedim. Bu silahlı şahıslar asker olduklarını ve

korkmamamız gerektiğini söylediler. Bunlar Hıdır ile Bekir'i alıp gittikten sonra onlara birşey
yaparlar diye müdahale etmedik. Köylümüz olan Musa ÖZTÜRK, Necmettin ÖZTÜRK, Nezir
ÖZÇELİK ve İbrahim ÖZÇELİK'in de kimliklerini alıp götürdüler. Katarlı istikametine giderlerken
ben evimin damına çıktım. Yaklaşık 10-15 dakika kadar sonra Katarlı ile aramızda iki araba farı
yandı ve Katarlı'ya doğru gittiler.Tepeyi dolandıktan sonra Başak köyütarafına gittiler. Bir süre
Başak Yolunda durduktan sonra birisi Başak tarafına gitti, diğeri ise başka bir tarafa mı gitti yoksa
farları sönük olarak mı gitti, nereye gitti bilmiyorum. Arabalar hareket ettikten tahminen 2-3 dkaika
sonra Bekir ÖZTÜRK geri geldi. Ağabeyim Hıdır ÖZTÜRK'ü alıp götürdüler, beni de bıraktılar
diye söyledi. Daha sonra Bekir ile amcam birlikte Kızıltepe Jandarmasına haber vermek üzere
Yeşilli Köyü'ne telefon etmek üzere gittiler. Daha sonra jandarma gelip olayı araştırdı. Nasıl
olduğunu, şahısları tanıyıp tanımadığımızı sordular. Bulunduğumuz Bağış Mezrasına gelen silahlı
kişiler kendilerini asker olarak tanıtmaya çalıştılar. Silahlı kişilerin üçü düzgün Türkçe
konuşuyordu, birisi daha kalın konuşuyordu. Daha sonra Kızıltepe Jandarması geldiğinde bu
şahısların asker olmadıklarını ve asker süsü verdiklerini anladık. Hıdır ÖZTÜRK eskiden bir şahsın
ifadesi üzerine PKK Terör Örgütüne yardım ettiği bahanesiyle cezaevinde yatmıştı. Başka bir
düşmanımız yoktur, dedi. Bağış Mezrasına silahlı olarak geceleyin gelen silahlı kişilerden
şikayetçiyiz. Hıdır ÖZTÜRK'ün bulunmasını istiyoruz. Silahlı kişilerin de PKK Terör Örgütüne ait
kişiler olabileceklerini tahmin ediyoruz. Bunların da yakalanmasını istiyoruz, dedi.
2. Bekir Öztürk İfadeleri
a) 30/12/1994 tarihli ifadesi
Bağış Merasında bulunan benim evimde oturmuş televizyon seyrediyorduk. Tahminen 18:30
sıralarıydı. Bu sırada amcamın oğlu olan Celal ÖZTÜRK benim evime gelerek kapıyı çalmış ve
kapıyı açmak üzere karım gitmişti. ''Kim o'' diye seslendiğinde Celal ÖZTÜRK ile yanında bulunan
şahıslar ''asker'' diye seslenmişler. Karım kim olduğunu anlamadığı için açmakta gecikince tekmeyi
vurarak benim evime girdiler. İçeriye giren şahısların üzerlerinde kamuflajlı elbise vardı ve
başlarında siyah renki başlık vardı. Yüzleri tamamen örtülüydü. Sadece gözleri görünüyordu.
Evime gelen bu şahılar iki kişiydiler ve ellerinde ikisinin de kaleşnikof silah vardı. Gelen şahıslar
bana' 'büyük kamyon kimindir. Gizli bölüm var hakkınızda ihbar var, kamyonu götüreceğiz''
dediler. Bu arada ben burada arma yapın dediğimizde yüzbaşı Katarlı'da oturuyor. Panzerler de
orada diye söyledi. Elinde telsiz olan birisi bizi dışarı çıkarttıktan sonra bizden 10-15 metre kadar
ayrılıp telsizle konuşuyordu. Telsizle ne konuştuğunu bilmiyorum. Biz duymuyorduk. Kamyonun
etrafını bir iki defa dolaştıktan sonra diğer iki kişi de mezrada bulunan mezra halkını toplamışlar
yanlarında duruyorlardı. Bu iki şahıs da bizim yanımıza geldiler. Toplam dört kişiydiler. Uzun
boylu olan kamuflaj elbiseliydi ve ona komutan diyorlardı. Diğer iki kişi ise atlet giymişlerdi.
Üzerlerinde yelek vardı. Dört kişinin de başında siyah renkli başlık vardı. İki kişinin elinde ise G-1
ve G-3 silahı vardı. Yani hepsinin silahı aynı değildi. Bu sırada benim ve ağabeyim Hıdır
ÖZTÜRK'ü yanlarına aldılar ve ''yürüyelim'' dediler. İçlerinden birisi ''komutanım telsizle çağrı
yap, Katarlı'dan panzer gelsin'' diye söyledi, fakat komutan diye hitap edilen şahıs ''hava iyi
yürüyelim'' dedi. Mezradayken silahlı olarak ve yüzleri kapalı kimisi askeri kamuflajlı gelen dört
şahsın asker olmadıklarını tahmin ettik, çünkü asker yüzünü neden kapatsın, ayrıca dört kişi olarak
köye gelmezdi ve araçlarını da görürdük. Bu nedenle şüphelendik. Beni ve ağabeyim Hıdır
ÖZTÜRK'ü alarak Katarlı Köyü istikametine yürüttüler. Tahminen 500-600 m kadar ayrıldıktan
sonra aralarında konuşmaya başladılar ve ''biz komutana ne diyeceğiz, bunu niye götürüyoruz,
komutan bizden kamyonun şoförü istedi'' diye konuştuktan sonra bana ''sen taksiyle veya kamyonla
Işıklar Petrol'e git, biz ağabeyin Hıdır ÖZTÜRK'ü oraya getireceğiz, orada kendisini bırakırız''
dediler ve beni bıraktılar. Ben yaya olarak eve geldim. Daha sonra kamyonla Yeşilli Köyüne
giderek muhtarın evinde Kızıltepe Jandarmasına telefon edip durumu bildirdim. Daha sonra

Kızıltepe Jandarmasından gelip olayla ilgili soruşutma yaptılar. Ağabeyim 5-6 sene kadar önce
PKK Terör Örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan cezaevinden çıkmıştı. Gerek benim
gerekse de ağabeyimin herhangi bir düşmanımız yoktu. Bizleri evimizden götüren ve daha sonra
beni serbest bırakan dört silahlı kişi de kendilerine asker süsü vermişlerdi. Fakat asker olmadıkları
belliydi. Bu olayı PKK Terör Örgütü mü yaptı yoksa başka birisi mi yaptı bilmiyorum. Bu olayı
yapan ve ağabeyim Hıdır ÖZTÜRK'ü silah zoruyla kaçıran şahıslardan şikayetçiyim, dedi.
b) 31/12/1994 Tarihli İfadesi
29/12/1994 günü saat 18:30 sıralarında Hakverdi ÖZTÜRK ile birlikte otururken yüzleri
kapalı ve silahlı olarak evimize gelen kim olduklarını bilmediğim ve tanımadığım dört kişi
tarafından kaçırılan ağabeyim Hıdır ÖZTÜRK'ün nerede olduğunu öğrenebilmek ve bulunabilmesi
için 30/12/1994 günü Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra Derik İlçesi
sınırları içerisinde kimliği bilinmeyen bir cesedin bulunduğunun Kızıltepe İlçe Jandarma
Komutanlığınca bana bildirilmesi üzerine Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Soğukkuyu
Jandarma Krk. K.lığı yakınlarında bulunan ve kimliği bilinmeyen cesedi teşhis ettiler. Bu ceset
29/12/1994 tarihinde kaçırılan ağabeyim Hıdır ÖZTÜRK'ün cesediydi. Ben bu konuda Derik
Cumhuriyet Başsavcılığında da ifademi verdim, dedi.

B) GÖREVSİZLİK KARARI
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1995/143 soruşturma sayılı dosyası 21/02/1995 tarihli
ve 1995/9 no'lu fezleke ile 2845 sayılı kanun ve 3713 sayılı kanunun 9. maddesi nedeniyle
Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

II- DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/306
NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) SORUŞTURMA ÖZETİ
1.Olay yeri tespit tutanağı
Derik İlçesi Soğukkuyu Karakol Komutanlığı görevlilerince 30/12/1994 tarihli olay yeri
inceleme tutanağında;''30/12/1994 günü saat 09:00 sıralarında karakolumuza bağlı Kurudere
Köyünden Cemil Acabek isimli bir şahıs müracaatta Alibey Köyü yolunda bir ceset olduğunu
söylemesi üzerine yeteri kadar kuvvetle olay yerine gelindi. Olay yerinin E-90 Karayolundan 300
metre kadar içeride olduğu, yolun batı şarampolüne olduğu görüldü. Ölen şahsın başının batıya
dönük, yüz kısmının üste gelecek şekilde sağ şakağından giriş sol şakağında çıkış deliği bulunan
mermi izine rastlanıldığı. Şahsın 30-35 yaşlarında yeşil kadife pantolonlu, mavi yelekli, bıyıklı,
esmer, 1.75-1.80 boylarında 75-80 kg ağırlığında bir erkek cesedi olduğu görüldü. Olay yerinde
yapılan incelemede cesedin başının kuzey batısında bir boş kovan (9 mm) rastlanılmıştır. Boş
kovanın şahsın 60 cm gibi çok yakınında olması ve şahsın sağ şakağına ateş edildiğinden ateşli
silahların boş kovan atacak yerinin silahın sağ tarafında olduğu bilindiğinden (veya üstte) boş
kovanın sol tarafa gitme ihtimali yoktur. Bu sebeple şahsın bir başka yerde öldürülüp getirilip
buraya atıldığını (cesedin yanındaki iki ayrı kişiye ait olan ayak izleri de bunu göstermektedir) ve
boş kovanın da sonradan cesedin yanına bırakıldığı anlaşılmıştır. Çünkü kafada çıkış deliği bulunan
mermi çekirdeğine ait olay yerinde giriş deliği bulunamamıştır. Cesedin yattığı yerde mermi
deliğinden sızan çok az bir kandan başka kan izlerine de rastlanılmaması şahsın bir başka yerde
öldürülüp buraya getirdiği kanaatini arttırmaktadır.
Olay yarinde yapılan araştırma ve inceleme neticesinde başka bir iz ve emareye
rastlanılmaması üzerine iş bu tutanak tarafımızdan tanzimen müşterek olarak imza altına alındı''
şeklinde olduğu görülmüştür.
2.Emanet eşya makbuzu

30/12/1994 tarihinde Derik ilçesi Alibey köyü yakınlarındaateşli silahla vurularak
öldürüldüğüKızıltepe ilçesi Hakverdi köyü nüfusuna kayıtlı Sdun oğlu Hıdır Öztürk'ün cesedi
üzerinde ele geçirildiği belirtilen Derik Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/306 nolu soruşturma
dosyasında 1995/3 1 adet mke yapımı 9.mm çapında boş kovanın emanete alınmıştır.
3. Ekspertiz raporu
Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 30/05/2001 tarihli ve 2001/2002
tarihli ekspertiz raporunda Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet'in 1995/3 sıra sayısında
kayıtlı olduğu bildirilen 9m çapında MKE yapısı bir adet kovan üzerinde yapılan incelemede çap
ve tipine uygun silahla atılmış olduğu, silahın tespit edilemeyen olaylar arşivinde kayıtlı bulunan
çap ve tipine uygun suç konusu kovanlar ile mikroskopta yapılan araştırmada mevcut izlere atfen
aralarında irtibat kurulamamıştır.
4. Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı
Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30/12/1994 tarihli, 1994/306 nolu soruşturma dosyası
kapsamında yapmış olduğu ölü muayene ve otopsi tutanağında:" 30/12/1994 saat 09:30 sıralarında
İlçe Jandarma Komutanlığı'mız Soğuklu Jandarma Karakolu yakınlarında Alibeyköyü Yolu'nda bir
erkek cesedinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine C. Savcısı Hüsnü Hakan Yavuz, Z Katibi
Veysel Öner ve Mübaşir Mahmut Arslan, Doktor Bilirkişi Hakan Didim ve Otopsi Yardımcısı
Abdurrezzak Akın olduğu halde olay yerine gelindi.
E-90 Karayolu'ndan Alibeyköyü Yolu'na giden toprak yolun, anayola 300 metre kadar olan
kısmında köye geliş yönünün sol tarafında şarampolde 1.75 - 1,80 boylarında bir erkek cesedinin
sırt üstü yatar bir şekilde bulunduğu görüldü. Cesedin baş kısmının sol üst tarafında yaklaşık 60 cm
uzaktan 9mm çapında bir boş kovan olduğu ve cesedin başından sol üst kısmından 10-15 cm kadar
uzakta bir miktar kan ve beyin parçacıkları olduğu, kurşunun cesedin sağ şakağından girip,
kafasının sol tarafından çıkmış olduğu görüldü. cesedin bulunduğu yerin sürekli yağan yağmur
sebebiyle balçık çamur olduğu, ceset civarında bulunan cisimlerin failin kimliğinin tespitine
yarayacak biçimde olmadığı görüldü. Olay yerinde başka bir emareye rastlanılmadı. Yapılan tüm
aramalara rağmen mermi çekirdeği bulunamadı. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik belgesi
bulunamadı. Hava şartları sebebiyle olay yerinde otopsi yapılması mümkün olmadığından ceset ilçe
merkezine gönderildi. olay yerinde bulunan görgü tanığı huzura alındı.
Tanık Cemil Acabey Beyanında: Bugün saat 09:00 sıralarında köylü Fırat Acar'a ait
kamyonla Kurudere Mezrası'ndan Kızıltepe İlçesi'ne doğru gidiyorduk. E-90 Karayolu'na
yaklaştığımızda yolun sağ tarafında birisinin sırt üstü yatar vaziyette olduğunu gördük. Hemen
Soğuklu Jandarma Karakolu'na durumu bildirdik. Cesedi gördüğümüz olay yerinde ve yakınlarında
kimseyi görmedik. Ben bu şahsı tanımıyorum. Bizim bu civar ve köylerinden olsaydı tanırdım.
Olay hakkında görgüm bundan ibarettir.
Olay yerinde yapılacak bir işlem kalmadığından cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerini
yapmak için İlçe Merkezine hareket edildi.
İlçe merkezine devlet hastanesine gelindi. Cesedin morg taşı üzerinde sırtüstü vaziyette yatar
olduğu görüldü. Giysilerinden tecrit edildi.
CESEDİN HARİCİ MUAYENESİ: Siyah düz saçlı kahverengi gözlü, 1,80 boylarında 80- 85
kg ağırlığında kumral yapılı bir erkek cesedi olduğu, ölüm katılığının başlamış olduğu, ancak tam
teşekkül etmediği, cesedin sırt kısmında ve kollarının arka kısmında ölü morluklarının oluşmaya
başladığı, ancak bunların kırmızı renkli olup tam teşekkül etmedikleri görüldü.
Cesedin sağ şakağında 1x1 cm çapında ateşli silah kurşun deliği olduğu, bunu takip eden trase
olduğu, sol yanağın orta kısmında parçalanmış olarak çıkış deliği, bu giriş deliğinin civarında az
miktarda barut izine ve barut yanığına rastlanıldı. Sağa paryaptı oksipidal bileşke yerine giriş 1x1

cm çapında sol şakaktan bölgesine parçalanmış olarak çıkış deliği olduğu görüldü. Bu giriş
deliğinin olduğu yerden saçlı bölge olduğu için bol miktarda kan akmış olduğu görüldü. Herhangi
bir barut izi ya da yanığı tespit edilemedi. Cesette bu bulgulardan başka herhangi bir kemik
kırığına, herhangi bir bağlam izine, ateşli ve delici kesici alet yarasına, fiili livata izine, ceset
üzerinde cebir ve şiddet uygulandığına dair herhangi bir iz ve emare tespit edilmedi.
Doktor Bilirkişi Beyanında: Tespit ettiğimiz bulgulara göre şahsın kesin ölüm sebebi serepral
arter rüptürü artı hemorajidir. Şahıs öleli 8 ila 10 saat kadar olmuştur. Bu haliyle şahsın kesin ölüm
sebebi aşikar olduğundan klasik otopsi yapılmasına gerek yoktur.
Şahsın kesin ölüm sebebi belli olduğundan ayrıca vücutta kurşun çekirdeği kalmadığından
klasik otopsi yapılmasına gerek olmadığına karar verildi" şeklinde olduğu,
5.Tutanaktır Başlıklı Belge
Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görevlilerince 19/07/1995 tarihinde tutulan tutanak
içeriğinde: "İlçemiz Hakverdi Köyü nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerde ikamet etmekte iken
30/12/1994 tarihinde Derik Alibeyköyü yolunda ölü olarak bulunan Sadun oğlu 1960 doğumlu
Hıdır Öztürk'ün Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04/07/1995 gün ve HZ 1994/360 sayılı yazıları
gereği yapılan araştırmada; adı geçenin 1990 yılında tanzim edilmiş PKK Terör Örgütüne Yardım
ve Yataklık suçu ile PKK Terör Örgütüne Şehirde Birim Oluşturma suçlarında fiş kaydının
bulunduğu ve bu suçlarla ilgili olarak yakalanarak cezaevinede yattığı tespit edilmiş olduğuna"
dairtutanaktır.

B) MÜŞTEKİLER İFADELERİ
1. Adile Öztürk
Ben olay tarihinde evdeydim, ancak çocukların arasında diğer bir odada oturuyordum. Bu
nedenle diğer odada nelerin olduğunu görmedim, ancak çıkaracakları sırada kapıdan baktığımda
gördüm, ancak karanlık olduğundan kaç kişi olduklarını frk etmedim. Kendisini alıp götürdükten
sonra ben kapının önüne çıkarak imdat diye bağırdım. Ancak kimseler görmedi. Bir gün sonra
cesedi buldular. Benim oğlumun kimler tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü bilmiyorum.
2.Hatun Öztürk
Olay tarihinde eşim Hıdır ile birlikte aynı odada oturduğumuz sırada dışarıdan kapının
çalındığını duydum, kim diye sorunca daha önceden tanımadığım dört kişitahta kapıyı kırarak
içeriye girdiler. Eşim Hıdır Öztürk'ü götürdüler.O sırada ben çocuklarla uğraştığımdan aralarında
geçen konuşmayı hatırlamıyorum. Daha sonra ölüsünü başka bir köyde buldular. Eşimin kimler
tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü bilmiyorum.

C) TANIK İFADELERİ
1. Cemil Acebek
" Ben 30/12/1994 günü köyden çıkarak Kızıltepe İlçesinegitmek için köyde bulunan
kamyonaköy yolu üzerinde E 90 karakola varmadan 300 mkala yolun sağ tarafından şarampol
üzerinde yatan birisini gördüm. Yanımda bulunan Ferit ACAR'adurmasını ve yatan kişinin yanına
giderek bakmasını söyledim. Ferit Acar yanına vardığında kimliği belirsiz bir şahsın ölmüş
olduğunu söyledi, ben de Ferit ACAR'a hemen kararkola gidelim ve kararkol kamutanına haber
verelimdedim. kararkola gelerek durumu izah ettik. " dediği,
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince 17/09/1995 tarihli tutanak içeriğinde;
"İlçemiz Hakverdi Köyü Nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde ikamet etmekteyken 30/12/1994
tarihinde Derik Alibey Köyü yolunda ölü olarak bulunan Sadun oğlu 1960 doğumlu Hıdır

ÖZTÜRK'ün Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04/07/1995 gün ve Hz. 1994/360 sayılı yazıları
gereği yapılan araştırmada; adı geçenin 1990 yılında tanzim edilmiş PKK Terör Örgütüne Yardım
ve Yataklık Etme suçu ile PKK Terör Örgütüne Şehirde Birim Oluşturmak suçlarından fiş kaydının
bulunduğu ve bu suçlarla ilgili olarak cezaevinde yattığı tespit eidlmiş olup tanzim edilen tutanak
imza altına alınmıştır'' şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
2. Veysi Özkan
Ben Hıdır Öztürk'ün öldürülmesi olayıyla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Neden, kim
tarafından vurulduğunu bilmiyorum. Hakverdi Köyü'nden ayrıldığı zaman kiminle ayrıldığı ve ne
zaman ayrıldığı hakkında bilgim yoktur.
3. Şeyhmus Özkan
Ben Hıdır Öztürk'ü tanırım. Kendisi köyümüze bağlı Bağış Kazası'nda oturmaktaydı. Ben
köyde olduğumdan dolayı mezrada olan olaylardan daha sonra haberim oluyor. Evimiz iki üç
kilometre uzaktadır. Hıdır Öztürk'ün kaçırılmış olduğunu bir iki gün sonra duydum. Daha sonra
kardeşi tarafından ölüsü Üçyol Köyü'nde bulundu.

D ) GÖREVSİZLİK KARARI
Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1994/306 Soruşturma numaralı dosyası 28/12/1995 tarihli
1995/62 nolu fezleke ile Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

III) BİRLEŞTİRME KARARI
Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca 1995/62 nolu fezleke ileDiyarbakır D.G:M Başsavcılığına
gönderilen 1994/306 nolu soruşturma dosyası ile Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 1995/9
nolu fezleke ile Diyarbakır D.G:M Başsavcılığına gönderilen 1995/143 nolu soruşturma dosyası,
Diyarbakır D.G:M Başsavcılığın1995/1147 nolu soruşturma dosyasında birleştiriildiği, bu
soruşturma dosyasının ise 14/12/2007 taraihinde daimi aramaya alındığı,

IV. YENİ ARAŞTIRMALAR
(Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının2013/1886. nolu
Soruşturma Dosyası )
A) MÜŞTEKİLERİFADELERİ
1.Bekir Öztürk
" Hıdır ÖZTÜRK abimdir. Olayın olduğu tarihlerde birlikte 2 kamyon satın almıştık. Irak
tan İskenderun'a mazot taşıyorduk. 1980'lı yıllardı PKK terör örgütüne yardım ettiği ileri sürülerek
tutuklanmıştı. Yargılama sonunda da mahkum oldu. Hatırladığım kadarıyla 1 seneye yakın
cezaevinde yattı. 1990'dan önce tahliye olduğunu hatırlıyorum. Köyümüze geri döndü. Birlikte Irak
tan mazot taşımaya devam ettik. Türkiye den un götürüyorduk. Irak tan mazot getiriyorduk.
Hasan Atilla UĞUR'un ilçe komutanı olmasından sonra asker bazen köye gelip köylüyü
topluyordu. "Hepiniz PKK'lısınız, teröristsiniz,köyü boşaltın yoksa yakacağız" diyordu. Ancak biz
boşaltmadık. Köyümüz çatışma bölgesine uzak olduğu için askerde köyümüzü yakmadı ve zorla
boşaltmadı.Jandarmanın köye gelip sadece abim Hıdır'ın evinde arama yaptığını onu ve ailesini
tehdit ettiğini duymadım. Genellikle o Irak tan gelince ben gidiyordum. Ben gelince o gidiyordu.
Birbirimizi çok az görebiliyorduk. Bazen ikimizin de aynı anda Irak ta olduğumuz dönemlerde
oluyordu. Köyde az kaldığımız için bu tür olaylardan bazen haberimiz olmaya biliyordu.
Olayın olduğu dönemde abim 1 hafta 10 gün kadar önce Irak tan köye gelmişti. Ben de 3-4

gün önce köye gelmiştim. Hatırladığım kadarıyla 1993 yılı Aralık ayının sonlarıydı. O akşam abim
benim evime gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam saat 20:00 sıralarıydı, Kapıyı tekmeyle kırıp silahlı
karmaskeli 3-4 kişi içeri girdi. Bize silahları doğrultup, yatın dediler. Sonra da ayağı kaldırıp dışarı
çıkardılar. Bizi Hıdır ÖZTÜRK'ün evinin önüne götürdüler. Başka köylülerde orada toplanmıştı.
Hıdır'ın evi amcamızın oğlu Musa ÖZTÜRK'ün evinin karşısındadır. Bize kamyonunuzla Irak tan
silah getirmişsiniz demişlerdi. İfadenizi alıp bırakacağız, korkmayın demiştiler. Hıdır'la beraber
beni de götürdüler. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra 15 bin mark getir abini bırakacağız diyerek
beni geri gönderdiler. Parayı Kızıltepe ilçesinde birkaç kilometre uzağında bulunan ve sürekli
panzerlerin beklediği köprünün yanına götürmemi istemişlerdi. Ancak parayı buraya götürmeme
fırsat kalmadan ertesi sabah abimin cenazesini kafasından tek kurşun olarak vurulmuş olarak Derik
ilçesine bağlı kürtçe ismi Şavvelat olan köyünde bulundu. Cenazeyi Derik savcılığından aldık.
Köyümüz kırsala uzaktır. Teröristler nadiren köye gelirler. Hatta ben onları hiç görmedim.
Çünkü çoğunlukla yurtdışında bulunuyordum. Abim de benim gibidir. Bu teröristlerle hiçbir
şekilde irtibatı yoktur. Ancak nasıl olduysa daha önce ismini karıştırmışlar. 1988 yılından beri ben
sürekli Irak'a gidip geliyorum. Abim benden 6-7 sene önce Irak'a gidip gelmeye başlamıştı. Abimin
kimler tarafından, neden öldürüldüğünü bilmiyorum. Hasan Atilla UĞUR'un ilçe komutanı olduğu
dönemde asker olduklarını söyleyen ve asker kıyafetiyle gelen kişiler tarafından götürülüp
öldürüldü. Bu kişiler düzgün bir Türkçeyle konuştukları için korucu yada bu bölgeden başka
birileri olduklarını zannetmiyorum. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir
"dediği,
2.Hatun Öztürk
" Ben 1979 yılında 18 yaşındayken Hıdır ÖZTÜRK ile gayri resmi olarak evlendim.
Evlenmemizden birkaç sene geçince kamyon almıştı. Irak'a gidip geliyordu. 1990 nın başlarında da
bir otomobil almıştı. O günlerde örgütün bir pusulasını bir yere götürmüş, birdaha bu tür işlerde
kullanılmaması için arabayı satmıştı. Pusula götürdüğü ihbar edilmiş, bundan sonra sık sık
jandarma evimize gelip arama yapmaya başlamıştı. Bize siz APOCU musunuz teröristleri nerede
saklıyorsunuz, diye baskı yapıyorlardı. Bende Irak tan geldiği bir sırada eşime bunları anlatıp, git
teslim ol demiştim. O da gidip teslim olmuştu. 1 Ay kadar işkence gördükten sonra cezaevine atıldı
tutuklandı. Diyarbakır da 6 ay kadar yattı. serbest bırakıldıktan sonar cezası kesinleşince Kızıltepe
cezaevinde birkaç ay daha yatıp çıktı.
Tahliye olduktan sonra da Irak'a kamyonuyla gitmeye devam etti. Hatta ortalıkta
görünmemek için bazen 2 ay dahi gelmediği oluyordu. Cezaevinden çıkmasından öldürüldüğü güne
kadar evimize arama yapmak için gelen olmadı, hiçbir şekilde baskı yada tehdit görmedik.
Olay gününden bir hafta kadar önceIrak'tan gelmişti. Kardeşi de kendisinden 5-6 gün
sonra kardeşi Bekir Irak'tan gelmişti. Olay günü 1994 yılı Aralık ayının sonuydu. Yılbaşına 1 gün
vardı. Celal ÖZTÜRK yanlış hatırlamış, akşam saatlerinde saat 19:00 sıralarında Bekir'in evine
ailece misafirliğe gitmiştik. Hıdır ile Bekir hesapları yapıyorlardı. Yarım saate yakın bir zaman
geçmişti. Kapı çaldı, çocuklar kimsiniz diye sordular, dışardakiler jandarma diye cevap verdi.
Kapıyı açmalarına fırsat olmadan tekmeyle kapıyı kırıp içeri girdiler. Silahlı 3-4 kişiydiler. Yüzleri
karmaskesi ile kapalıydı. Jandarma kamuflajı giymişlerdi. İçerde bulunan herkesi dışarıya çıkartıp
bizim evin olduğu yere götürdüler. Orada başka köylülerde toplanmıştı. Zaten köyümüzde 5-6 hane
vardı. Hıdır'a senin ifadeni alıp bırakacağız demişlerdi. Hıdır yüzleri maskeli olduğu için
başlangıçta onlara güvenmeyip gitmek istemedi. Fakat biz askeriz korkmayın size zarar vermeyiz,
sadece ifadesini alıp bırakacağız diyerek ikna ettiler. Bekir'i de yanlarına alıp gittiler. Yolda Bekir'i
serbest bırakmışlar. Eşimi götürmüşler. Eşimin götürülmesinden yarım saat sonra köye panzerlerle
jandarma gelmişti. O sırada Bekir'in geri dönüp dönmediğini hatırlamıyorum. Gelenlerin başında
olan komutan "kapınıza gelen itleri öldürün" demişti. Eşimin götürülmesinden sonra jandarmanın

olaydan nasıl haber alıp geldiğini anlayamadım. Ben sonradan gelenlerle eşimi götürenlerin aynı
ekipten olduklarını düşünüyorum. Ertesi gün de eşimin cenazesi Derik'e bağlı Alibeg köyünde
kafasına bir kurşun sıkılmış olarak bulundu. Cenazeyi Derik savcılığından teslim aldık. Daha sonra
Kızıltepe jandarmasına ifade verdik.
Ben eşimi Hasan Atilla UĞUR'un emriyle götürülüp öldürüldüğünü düşünüyorum.
Kendisinden ve eşimi öldürenlerden şikayetçiyim. " dediği,

B) TANIKİFADESİ
1.Celal Öztürk
"Hıdır ÖZTÜRK amcamın oğludur. PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan
3 sene 9 ay hapis cezası alıp, Diyarbakır cezaevinde cezasını yatmıştı. Olaydan ne kadar önce
tahliye olup köye döndüğünü hatırlamıyorum. Yaklaşık 1-2sene kadar olabilir. Onun otomobili ve
kamyonu vardı. O tarihte kimsede araba yoktu. Teröristler malzemelerinin ne olduğunu bilmediğim
malzemeleri onun araçlarıyla taşımışlardı. Malzemenin ne olduğunu bilmiyorum. Eşya olmayıp
pusularda olabilir. Bu pusuları bir yere götürmesi istenmiş olabilir. O da mecbur kalarak
götürmüştü. 2 gün sonra da bu tür işlerde kullanılmaması içinaracını satmıştı. Sanıyorum yakalanan
yada teslim olan teröristlerden biri bu olayı anlatmış, hakkında dava açıldı, mahkum oldu, cezasını
yattı. Cezaevinden geldikten sonra da öncede örgütle bir bağlantısı olmamıştı.
Hasan Atilla UĞUR'un ilçe jandarma komutanı olmasından sonra sık sık Hıdır'ın evine
jandarmalar gelip arama yapmaya başlamışlardı. Örgütle ilişkiye girme adam gibi işine bak
diyiyorlardı. Bunları kendisinden ve onunla aynı evde yaşayan yakınlarından duyuyorduk. Hıdır'ın
eşi olan kız kardeşim Hatun ÖZTÜRK bu aramalardan birine bizzat Hasan Atilla UĞUR'un da
katıldığını söylemişti. O tarihlerde fazla göze batmamak için Irak ta çalışıyordu. Bazen 2 ay
gelmediği oluyordu. Irak'ın içinde mazot'un çok olduğu yerden az olduğu yere getirip satıyordu.
31 Aralık 1993 günü sabah saatlerinde Irak tan köyümüze gelmişti. Akşam saatlerinde ben
de bitişikteki komşumuz Musa ÖZTÜRK'ün evinemisafirliğe gitmiştim. Saat 18:00-19:00
sıralarında idi haberleri izliyorduk. Kapının zili çaldı. Açtığımızda içeriye silahlı 4 kişi girdi.
Birinin elinde kaleşnikov olduğunu gördüm. Diğerlerinin silahlarının ne olduğunu fark edemedim.
Hepsi jandarmalar gibi giyinmişti. Kamuflajdılar, yüzlerinde karmaskesi vardı. Parkaları yoktu
yelek vardı. Kaleşnikov silahının kabzasında Türk bayrağı motifi olduğunu görmüştüm.
Kimliklerinizi çıkarın dediler. Ben yüzleri kapalı olduğu için niyetlerinin iyi olmadığını tahmin
ettim. Kaçmak amacıyla kimliğimin yanımda olmadığını, bitişikte olan evimde olduğunu söyledim.
Birisi benimle geldi, kimliğimi almamı istedi. Kimliği alıp geri döndüğümde evdekilerinde dışarı
çıkartıldıklarını, bir yerde toplatıldıklarını gördüm. İkisi bizimle gel seninle biraz yürüyelim
dediler. Bir müddet yürüdükten sonra Hıdır'ın kamyonunun yanına gittik. Kamyon budur dediler. O
sırada Hıdır kardeşi ve ortağı Bekir'in evine gitmiş, hesap yapıyorlardı. Kamyon da Bekir'in evinin
önündeydi. Kapıyı çaldık, içerden kimsiniz diye sordular. Ben asker dediğim anda, yanımdaki
askerler tekmeyle kapıya vurup açtılar. Hıdır la Bekir içerde oturuyorlardı. Ayağa kalkmaya dahi
fırsatları olmamıştı. Kimliklerinizi çıkartın dediler. Onlarda kimliklerini çıkartıp verdiler. Gelenler
korkmayın biz askeriz, Hıdır'ın bir ifadesi var onu verip geri dönecek dediler. Hıdır ve kardeşinide
alıp bizi Musa'nın evinin önünde bekleyenlerin yanına götürdüler. Orada birisi telsizle konuştu, "
komutanım görev tamamlandı" dedi.İkisi Hıdır la Bekir'i alıp Katarlı köyüne doğru yürüyerek
götürdüler. Askerlerin orada beklediklerini söylemişlerdi. 100 m kadar ilerlemelerinden sonra
bizim yanımızda bekleyen 2 kişi de bizi evlerimize gönderip onların arkalarından gittiler. Yolda
Bekir'i de geri göndermişler. Bekir geldiğinde korkacak birşey yok Hıdır'ı da bırakacaklar demişti.
Ancak Hıdır bir daha dönmedi. Ertesi sabah saatlerde cesedi köyümüze 40-50 m kadar uzakta
Derik ilçesine bağlı kürtçe ismi Alibeg olan köyde Viranşehir karayolunun yakınında başına tek
kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu. Vücudunda işkence izi yoktu.

Gelen 4 kişiden elinde kaleşnikov olduğunu hatırladığım kişi hiç konuşmadı. Diğerleri
düzgün bir Türkçeyle konuşuyorlardı.
Hıdır ÖZTÜRK'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Kızıltepe merkez jandarma komutanlığında
ifade vermiştik. Soruşturmanın Derik savcılığında mı Kızıltepe savcılığında mı yapıldığını
bilmiyorum.
Hıdır ÖZTÜRK'ün öldürülmesi için bir sebep yoktu. Irak ta bulunduğu sırada Mithat
BEREKET ile röportaj yaptığını bize anlatmıştı. Bu röportajın televizyonda yayınlanıp
yayınlanmadığını bilmiyorum. Röportajda bölgede kendilerine yapılan haksızlıkları anlattıklarını,
kendisinin 3 aydan beri eve gidemediğini söylediğini, anlatmıştı. Bu röportajın öldürülmesi için
sebep olup olmadığını bilmiyorum. Ancak o tarihlerde örgüte yardım ve yataklık yaptığı söylenen
yada bu konuda soruşturma geçiren herkes öldürülüyordu. Hasan Atilla UĞUR dan önceki ve
sonraki komutanların ismini bilmiyorum. 90'lı yıllardan aklımda kalan sadece Hasan Atilla UĞUR
dur. Onun göreve başlamasından önce ve sonrasında bu tür faili meçhul öldürme olaylarını
duymadım. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir " dediği,

C) GİZLİ TANIK OĞUZ'UN İFADESİ
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu bahse konu olaylara ilişkin
bilgi ve görgü sahibi olduğu kanaatine varılarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilen
gizli tanık Oğuz, ifadesinde özetle " Ayrıca Kızıltepe İlçesi Kurun Köyü'nde bir kişinin evinden
alınıp infaz edildiğini bildiğini, bu infazın da JİTEM tarafından yapıldığını, burada öldürülen
kişinin Hıdır Öztürk olduğunu, " beyan etmiştir.

8- SÜLEYMAN ÜNAL
I- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 1995/143
NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ ZAPTI
03/09/1994 günü İlçe Jandarma Birlik K.lığınca Arıklı Köyünden bir kişinin vurularak
öldürüldüğü ve cesedinin Kızıltepe Devlet Hastanesine getirildiği bildirildiğinden gecikmesinde
sakınca bulunan hal olduğundan C. Savcısı Yahya Akçadırcı, Katip İsmail Kuday, Otopsi
Yardımcısı Sait turgut olduğu halde saat 22:30 da Kızıltepe Devlet Hastanesi Morguna gelindi.
Cesedin ölü yıkama taşı üzerinde bir döşek üzerinde yattığı görüldü. Üzerinde yeşil bir
tişört, mavi pijama, siyah don olduğu görüldü. Ceplerinde herhangi bir şeye rastlanmadı. 1.80 cm
boyunda, 90 kg ağırlığında, 50-55 yaşlarında, beyaz tenli, kahverenkli gözlü, alnı dökülmüş kır
saçlı, çıkık kemikli, 3 günlük beyaz sakallı, kır bıyıklı, kemerli burunlu, sünnetli bir erkek cesedi
olduğu görüldü.
Nöbetçi doktor bulunamadığından devlet hastanesi nöbetçi doktoru Cengiz Demir hazır
bulunduğu, ancak kendisinin nöbetçi adli tabip olmadığını, acil serviste görevli olduğunu,
müşahadede 3 hastasının bulunduğunu, otopsiye katılamayacığını beyan ettiğinden Sağlık Grup
Başkanlığı'na otopsiye katılmak üzere adli tabip görevlendirilmesi için yazı yazılmasına karar
verildi.
Daktilodan kağıt çıakrtılarak tekrar takıldı.
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı'na yazılan yazı üzerine Sağlık Grup Başkanı Baştabip
Yardımcısı Doktor Metin Aydın gelerek bugünki nöbet listesinde yazılı adli tabibin doktor Mehmet
Demirtaş olduğunu söyledi. Ancak kendisinin buna ulaşamadığını, bulamadığını, otopsiye
kendisinin katılacağını beyan etmekle otopsi işlemlerine devam edildi.
Cesedin yüzünde sağ göz altında 2 adet 0,5x0,5 cm ebatında mermi giriş deliği, sol kaş
üzerinde orta hattında aynı ebatta bir mermi giriş deliği, sol gözünün kapanmış kanlı olduğu
görüldü. Cesedin ölü katılığı ölü savunması ve sırtında ölü lekeleri oluştuğu, ölü kokuşmasının

başladığı gözlendi. Ölüm saatinin 5-6 saat kadar önce olduğu tahmin edildi. Şu anda saat 00:30'dur.
Yüzünün tamamen noktacıklar halinde barut yanık izi olduğu, bu suretle yüzdeki giriş deliklerinin
yakın mesafa atış olduğu kanaatine varılmıştır. Sol kulak şakaka kemiğinin parçalanmış olduğu, sol
kulağının iç tarafında mermi çıkış deliği olduğu, parmakla kontrol edilince trajesi bulunduğu, sol
kulak altı ense kısmında 1 adet 2x2 cm ebatında mermi çıkış deliği bulunduğu, boyunda çene
altında 1 adet 4x2 cm ebatında açık çıkış deliği olduğu, sol kol omuzdan kırık olduğu, omuz
üzerinde 1 adet 1x1 cm ebatında mermi giriş deliği, aynı istikamette koltuk altında 1x2 cm ebatında
mermi çıkış deliği olduğu görüldü. Sol dirsek dış yüzeyinde 1x1 cm ebatında kurşun giriş deliği
karşı istikamette parçalı açık düzensiz 6x4 cm ebatında kurşun çıkış deliği, kol kemiklerinin parçalı
kırık olduğu, sağ meme 8.inter kıtalarda 1x1 cm ebatında kurşun giriş deliği, sırt bölgesinde 1x2
cm ebatında kurşun çıkış deliği, sağ inginal bölgede 1x1 cm ebatında kurşun giriş deliği, karşı
istikamette sırtta 1x2 cm ebatında kurşun çıkış deliği, siternum alt uç kısmı ile sol memeye doğru
uzanan 8x2 cm ebatında yüzeyi açık yara, göbek sol tarafında 8x4 cm ebatında açık yüzeye uzanan,
göbek sağ tarafında 3x1 cm ebatında açık yara, sağ ingünal alt kısım ile kolun ferumus üst bölgede
2 adet 1x1 cm ebatında açık yara, sağ el serçe parmağı altında bilek kısmına doğru ilerleyen 5x1
cm ebatında açık yara, sağ bacak femur orta bölgesinde 1x1 cmebatında açık yara, penisin yine sağ
bacak femur orta hattında 1x1 ebatında kurşun giriş deliği, karşı istikamette testis bölgesine yakın
femur üst bölgede 8x5 cm ebatında çıkış deliği, penis sağ üst bölgesinde 3x3 cm ebatında kanlı
sıyrık, sağ kalça üst kenarı ile vertablaya uzanan bölgede 10x3 cm ebatında açık yara olduğu tespit
edildi.
Doktor Mehmet Demirtaş'dan sonra gelen Adli Tabip nöbetçi doktor Mehmet Şerif
Yıldız'ın da intikal ettiği görüldü.
HÜVİYET TANIĞI:AZAT ÜNAL, Süleyman oğlu 1980 doğumlu, Kızıltepe Arıklı
Nüfusuna kayıtlı, aynı yerde oturur. Cesed gösterildi.
SORULDU: Bana gösterdiğiniz cesed babam Süleyman ÜNAL'a aittir. Baba adı
İbrahim, 1939 doğumludur. Kızıltepe Arıklı Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Ben olayı görmedim, dedi.
Beyanı okundu, imzası alındı, huzurdan çıkarıldı. 04/09/1994
BİLİRKİŞİ DOKTOR METİN AYDIN; Celal oğlu, 1956 doğumlu, Kızıltepe Devlet
Hastanesi Baştabip Yardımcısı, Engel hali yok, Usulen yemini yaptırıldı.
BİLİRKİŞİ DOKTOR MEHMET ŞERİF YILDIZ; M. Nimet oğlu, 1950 doğumlu,
Kızıltepe Sağlık Ocağı Tabibi, engel hali yok, Usulen yemini verildi.
CESED BİLİRKİŞİ DOKTORLARA TEVDİ EDİLEREK GÖRÜŞ VE
MÜTALAALARI SORULDU: Bilirkişi doktorlar her ikisi birlikte bize tevdi edilen cesedi
inceledik, Cumhuriyet Savcısının yukarıda tespit ettiği bulgulara aynen katılıyoruz. İlave edilecek
bir husus yoktur, aynı bulguları biz de tespit ettik. Ceset üzerinde mermi giriş delikleri sayısı ile
çıkış delikleri sayısı eşit olduğundan vücutta mermi çekirdeği bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Cesedin kesin ölüm sebebi ateşli silah yaralanması sonucu hayati organların harabiyeti ile ölümdür.
Kesin ölüm sebebi belli olduğundan klasik otopsi yapılmasına gerek yoktur, dediler.
Bilirkişi doktorların görüşlerine iştirak edilerek cesedin kesin ölüm sebebi belli
olduğundan ve vücutta mermi çekirdeği kalmadığı anlaşıldığından klasik otopsi yapılmasına gerek
görülmeyerek ölü muayene işlemine son verilip tutulan tutanak birlikte imza altına alındı.

B) OLAY YERİ TESPİT TUTANAĞI
03/09/1994 günü saat 16:00 sıralarında Mardin İli Kızıltepe Arıklı Köyünde Süleyman
ÜNAL'ın silahla öldürülmesi olayının haber alınması üzerine olayın tahkikatı ve sanıkların
yakalanması için aynı gün ve saat 18:00' da yeteri kadar kuvvetle olay yeri olan Süleyman
ÜNAL'ın evine gelindi, olay yerinde yapılan incelemede Süleyman ÜNAL'a ait evin girişine göre
sağdaki ilk odada kapıya yarım metre uzaklıkta kan birikintisi olduğu, yine oda içerisinde girişin

sağ ilerisinde aynı bölgede olmak üzere 7 (yedi) adet kaleşnikof marka silaha ait boş kovan olduğu
görüldü. Maktul Süleyman ÜNAL'ın cesedi olaydan sonra yakınları tarafından odadan alınarak
salona çıkartılmış olduğundan ceset yerinde görülemedi. Olay tanıklarının beyanına göre maktulün
olay anında hemen öldüğü ve baş kısmının da kan birikintisinin olduğu yerde bulunduğu,
ayaklarının oda kapısına doğru olduğu müşaade edilmiştir. Olaya karışan 4 (dört) sanığın geldikleri
Toros marka araçla Arıklı Köyü Sapanca Mezrası istikametine doğru kaçtıkları tespit edilmiş olup,
iş bu olay yeri tespit tutanağı olay mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır.

C) TANIK İFADELERİ
1.İsmail Aslan
Ben yukarıda beyan etmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. 03/09/1994 günü saat
16:00 sıralarında camiden çıktım eve doğru giderken köyümüz sakinlerinden Süleyman ÜNAL'ın
evinin önünde durmakta olan Beyaz Toros marka otomobili gördüm. Ben de gelenin kim olduğunu
merak ettim hem de bir hoş geldiniz demek maksadıyla araca doğru yaklaştığımda aracın içinde
oturan şahıslardan birisi el işaretiyle ''gelme'' dedi. Ben yine araca doğru yaklaşınca üzerimden 2-3
el ateş etti. Ben de korktum durdum. Bu sırada Süleyman ÜNAL'ın evinin içinden 7-8 el silah sesi
geldi. Evden iki kişi çıktılar ve kapının önünde duran araca binerek uzaklaştılar. Aracın içinde
bulunan iki kişinin de eşgallerini hatırlamıyorum. Çünkü ikisi de kırmızı puşi bağlamışlardı. Evden
çıkan iki kişinin ise hatırladığım kadarıyla altında askeri kamuflaj elbise vardı. Diğeri ise şalvarlı
şişmak kısa boylu idi. Onların da yüzü kapalı idi. Daha sonra içeri girdiğimde Süleyman ÜNAL'ı
ölmüş vaziyette gördüm. Benim olay hakkındaki bilgi ve görgüm bundan ibarettir.
2.Hadra Ünal
Ben yukarıda beyan etmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Süleyman ÜNAL benim
kocamdır. Olay günü yani 03/09/1994 günü eşimle birlikte evde oturuyorduk. Saat tahminen 16:00
sıralarıydı. Kapımızda bir araç durdu. Araç durunca eşim ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Bu
sırada elinde silahlı bir kişi kapının önüne kadar gelmişti. Bu şahıs uzun boylu askeri kamuflaj
pantolonlu, üstünde kısa kollu sarı tişört vardı. Eşime ''bu ev Süleyman ÜNAL'ın evi mi'' diye
sordu. Eşim de ''evet'' dedi. Bu sırada silahlı bir kişi daha geldi. Bu da kısa boylu üzerinde şalvar
vardı. Şişmandı. Eşime bu bölgeye yeni geldiklerini söylediler. Eşim de kendilerine devlet yanlısı
olduğunu söyledi. Bu sırada kamuflaj elbiseli olan elinde bulunan kaleşnikof marka silahını eşimin
üzerine doğru çevirince eşim silahın namlu kısmını eliyle yere bastırdı ve boşa ateş etti. Bu sırada
arkada bulunan diğer şahıs eşime ateş etti ve eşim yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs da eşime
ateş etti. Öldüğünü anlayınca ''bunun işi tamam'' dediler. Ben de kendilerine ''beni de öldürün''
dedim. Bana ''seninle işimiz yok'' dediler ve süratle dışarı çıktılar ve kapıda kendilerini bekleyen
Beyaz Toros marka araçla uzaklaştılar. Kapıdan uzaklaştıktan sonra da bir kaç el silah sesi geldi.
Aracın plakası olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu şahısları daha önce hiç görmedim. İlk defa
görüyorum. Eşim açılan ilk ateşte ölmüştü. Bu sırada köy halkı toplandı. Jandarmaya telefon
etmişler. Benim olay hakkındaki bilgi ve görgüm bundan ibarettir.

D) GÖREVSİZLİK KARARI
Kızıltepe Arıklı Köyünde ailesi ile birlikte oturmakta olan maktul Süleyman ÜNAL'a
yasadışı PKK Örgüt mensuplarınca giderek maktulü alıp beyaz toros marka bir araçla köyden
uzaklaştıktan sonra PKK Terör Örgütü mensubu tarafından öldürüldüğü belirtilerek soruşturma
dosyası DİYARBAKIR D.G.M. C. BAŞSAVCILIĞI'na gönderilmiştir.

E) DAİMİ ARAMA KARARI
Süleyman Ünal'ın 05/09/2014tarihinde Kızıltepe ilçesi Arıklı köyündenkaçırılarak
öldürülmesi ile ilgili olarak Diyarbakır DGM C. BAŞSAVCILIĞINCA 11/11/1994 tarihinde daimi
arama kararı verilmiştir.

F) YETKİSİZLİK KARARI

Süleyman Ünal'ın 05/09/2014tarihinde öldürülmesi ile ilgili olarakDiyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığınca 1994/6959 numara üzerinden yürütülen soruşturma evrakı 12/03/2014
tarihinde6526 sayılı yasanın 19. maddesi nedeniyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmiştir.

E) BİRLEŞTİRME KARARI
Süleyman Ünal'ın 05/09/2014tarihinde öldürülmesi ile ilgili olarakDiyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığınca Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararı ile gönderilen dosyanın
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 1990 lı yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetleri
ilişkin soruşturma evrakı ile birleştirildiği,

II- DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2013/1886 NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) TANIK İFADELERİ
1.Nezir Çelik
1980 yılında Mardin ili Kızıltepe ilçesi Arıklı köyünde çiftçilik yapıyordum 5 çocuğum vardı, abim
Süleyman da aynı yerde idi, onun 3 eşi 9 çocuğu vardı. Annem babamın gayri resmi eşi idi. Ben
annemin nüfusuna kayıtlıydım. Abim Süleyman'ı babam kendi üzerine kaydettirmiş, bu nedenle
soyadlarımız farklıdır.
İhtilal olunca abimle birlikte APOCU olduğumuz iddiasıyla tutuklandık. Benim 11 kişinin
öldürülmesine iştirak ettiğim, abimin de 1 kişiyi öldürmek iştirak ettiği iddia ediliyordu, yargılama
sırasında benim öldürdüğüm ileri sürülen 8 inin failleri bulundu ve itiraf ettiler, 3 ünün faili
bulunamadı, onları da bana yüklediler. Bu 3 kişiden 1inin öldürülmesine abim de iştirak ettiği
kabul edilerek, hakkımızda idam kararı verildi. 1991 yılına kadar cezaevinde kaldık. O tarihlerde
çıkan bir kanun ile serbest bırakıldık, ikimizde köyümüze döndük çiftçilik yapmaya devam ettik. O
tarihlerde cezaevinden çıkanlardan bir kısmı PKK terör örgütüne katılıyordu, fakat biz katılmadık.
Hem örgütle bir ilgimiz ve yakınlığımız yoktu, hem de çocuklarımız vardı. Ancak sıkı bir takip
altındaydık, hemen her ay bir bahaneyle bizi tugaya götürüp sorguluyorlardı, işkence yapıyorlardı,
bana PKK'nın bölge sorumlusu olan Suriyeli Ömer'in benim evime gelip gelmediğini soruyorlardı,
bende gelmedi, gelirse onun gitmesinden sonra gelip söyleyeceğim diyordum. Benim cezaevinden
çıktıktan sonra örgüte katılmayacağımı köyde herkes bilirdi, bunu sık sık söylerdim, örgütte
milislerden bunu öğrendiği için bana hiçbir zaman örgüte katılmamı yada milislik yapmamı teklif
etmediler.
1993 yılına kadar bizi sürekli olarak jandarma tugayına götürüp işkence eden, ismini
hatırlamadığım yüzbaşı ile onunla birlikte gelen koruculardı. 1993 yılı Şubat ayında abimle birlikte
yine tugaya götürülmüştük, ertesi gün bizi ilçe jandarma komutanlığına götürdüler, ilçe kaymakamı
da oraya gelmişti, bize korucu olmamızı teklif etmişlerdi, kaymakam beyi de bu nedenle bizimle
görüştürmüşlerdi. O tarihte Gazipaşa ilçesi Kıcıklı köyünde orman işletme müdürlüğünün bir işini
yapıyordum, Kıcıklı köyünden Ahmet isimli şahsın evi de bizim çalıştığımız evin yakınındaydı,
kendisiyle sürekli görüşüyorduk. Kaymakam bey benim ne iş yaptığımı sormuştu, ben de Gazipaşa
da ki işi söylemiştim, Kıcıklı Ahmet'i tanır mısın diye sordu. Ben de sürekli görüştüğümüzü
söyledim, benim yanımda telefonla aradı, baba Nezir ÇELİK'i tanıyor musun diye sordu, meğer
sürekli görüştüğüm bu şahıs kaymakam beyin babasıymış, telefonla görüştükten sonra, kaymakam
bey jandarmaya Nezir ÇELİK ve abisiyle bir işiniz olduğu zaman bana soracaksınız demişti. Bana
da PKK'lı ları evine aldığını duyarsam sahip çıkmam demişti. Ben de yarın gidiyorum, abimi
anneme göstermek için 1-2 günlüğüne gelmiştim, dedim. Ertesi gün de abimi köyde bırakıp
Gazipaşaya gittim, oradaki işimi bitirince Sökeye gittim orada çalışmaya devam ettim. O

Tarihlerde ailem köydeydi, ben çoğunlukla Söke de alçı işlerinde çalışıyordum. Abimin
çocuklarıyla birlikte iş tutup yapıyorduk.
Hasan Atilla UĞUR'un Kızıltepe de göreve başlamasından sonra, 3 defa karakola
götürülüp işkence yapıldı. Hasan Atilla UĞUR'un yanında merkez karakol komutanı Ahmet
üsteğmen de vardı, ancak bize karşı doğrudan bir eylemi olmadı. Bizimle Hasan Atilla UĞUR
bizzat konuşuyordu ve sürekli tehdit ediyordu. Birinci sefer abim evde yoktu, beni ilçe jandarma
komutanlığına götürdüler. Götürenlerin başında ismini bilmediğim bir yüzbaşı vardı,oradan da
jandarma tugayına götürdüler, 3 gün orada nezarette kaldım, işkence yaptılar, bana Suriyeli Ömer'i
soruyorlardı, Hasan Atilla UĞUR da bir ara gelip, oradaki görevlilere ne oldu kabul etti mi diye
sormuştu. Gözlerim bağlıydı ancak daha önce Hasan Atilla UĞUR köye geldiğinde kendisiyle
gördüğüm ve sesini duyduğum için sesinden tanımıştım. Kalın sesli idi, bu nedenle kolaylıkla ayırt
edebiliyordum. İkinci sefer yine aynı yüzbaşı beni ve abimi ilçe jandarma komutanlığına
götürmüştü, bir gece nezarethanede tutuldum, burada tokat atarak dövmüşlerdi ancak tugaydaki
gibi işkence yapmamışlardı, yüzbaşı beni sorgularken Hasan Atilla UĞUR gelip bununla boşuna
uğraşma kabul etmez, onun ilacı benim elimde, demişti. O sırada gözlerim açıktı. Üçüncü sefer
köye Hasan Atilla UĞUR kalabalık bir asker ve korucularla köye gelmişti, köylüyü toplayıp
konuşma yaptılar, beni abimi ve bizimle birlikte Diyarbakır cezaevinde yatıp aynı suçtan mahkum
olan ve bizimle beraber tahliye olan Aziz OKTAY ile Şeyhmus BEKLU'yu Bektaşi jandarma
karakoluna götürdüler, Aziz ve Şeyhmus'u oradan serbest bıraktılar, abimle beni Kızıltepe ile
Mardin arasında bulunan jandarma tugayına tekrar götürdüler, burada 3 gün işkence yapıldı, bu
sırada Hasan Atilla UĞUR sık sık gelip ya korucu olmayı kabul edeceksin yada apocu olduğunu
kabul edeceksin diyordu. 4. gün abimi serbest bıraktılar beni Mardin savcılığına çıkardılar. Savcılık
ta ifadem alındı, savcı beye benim cezaevinde yattığım ve serbest bırakıldığım dosya ile ilgili
sorgulandığımı, o suçu kabul etmemi istediklerini, birde Suriyeli Ömer'in evime gelip gelmediğini
sorduklarını ve koruculuğu kabul etmemi istediklerini ifadem de anlattım, savcı bey beni dışarı
çıkarttı, yüzbaşı içeri girdi ona bu adamı neden karşıma getirdiniz diye bağırdığını duymuştum.
1994 yılı Şubat ayında başlarında Hasan Atilla UĞUR olan jandarma ile korucular
köyümüze gelip, köylüleri alanda topladılar, Hasan Atilla UĞUR 20 kişinin korucu olmak
istediğini söyledi, abimle benim de korucu olmamızı özellikle istedi. Ben 11 sene boşu boşuna
cezaevinde yattım, çocuklarımın büyüdüklerini göremedim, bu tarihten sonra ben Apocu da olmam
Devletçide olmam demiştim. Hasan Atilla UĞUR beni bir kamyonun arkasına götürdü, sana
söyleyecek bir kelimem kaldı dedi. Cebinden bir not defteri çıkartıp, bir liste gösterdi, listenin
başında ben vardım, ikinci sırada abim vardı, diğerlerini eliyle kapattı, ikimizin ismini gösterdi,
sana yarına kadar izin veriyorum ya korucu olacağım diyeceksin yada ölümü göze alacaksın, dedi.
Bizim Arıklı köyünde ve çevre köylerde çok sayıda akrabamız vardı, aşiret içerisinde benim ve
abimin sözü geçerdi. Biz korucu olursak akrabalarımızdan çoğuda korucu olacaktı, bu nedenle
ısrarla bizim korucu olmamızı istiyordu. Bizde korucu olursak bu sefer örgütün hedefine girerdik,
bizi öldürürse çocuklarımız yine yetim kalırdı diye düşünerek, korucu olmak istemiyorduk. Bunu
jandarma köyden gittikten sonra abime anlattım ve köyden taşınmayı teklif ettim, abim de sen git
ben yaşlıyım, gidemem demişti. O tarihlerde abim 55 yaşlarındaydı, ancak cezaevinde geçirdiği
günlerden dolayı çok yıpranmıştı. O gün abimin kamyonu ile abimin erkek çocuklarını da alarak
ailemi Aydın-Söke ilçesine götürdüm, 1 ay kadar çadırda kaldık, abimin 4 oğlu ile birlikte alçı
işlerinde çalışıp, para kazandık 1 ay sonra da bir ev tutup yerleştik.
Biz Söke'ye yerleştikten sonra da Hasan Atilla UĞUR abimi tehdit etmeye devam etmiş,
bunları telefonla haber alıyorduk. Korkumuzdan köye gidemiyorduk, hatta abim rahatsızlandığında
ben Diyarbakır'a geldim o da Diyarbakır'a geldi, tedavisinden sonra köye gönderdim, ben
gidemedim.
2 yada 3 Eylül 1994 Cumartesi günü, köyde oturan damadımız Bişar KURTtelefonla

arayıp abimin öldürüldüğünü söyledi, köye gelmek üzere yola çıktık, Süleyman abimin büyük oğlu
Abdul Mecit ÜNAL Denizli de bir dairenin alçı işini yapıyordu, inşaat bitene kadar da orda
kalıyordu, yakındaki bir marketin telefonunu köydeki akrabalarımıza vermişti, Şanlıurfa da bir köy
korucusu olan akrabalarımızdan Salih ismiyle bilinen Mahmut BIÇAK telefonla Abdulmecit'i
aramış, dayım gelmesin Viranşehir ile Kızıltepe arasındaki Şavalet köprüsünde onu bekliyorlar,
cenazeye geleceğini biliyorlar, onu da götürecekler demiş. Ben Abdulmecit'i de alıp köye gitmek
için yanına uğradığımda bunları söyledi. Ben de gitmekten vazgeçtim. Abdulmecit tek başına
cenazeye gitti, diğer kardeşleri daha sonra gittiler. Mahmut BIÇAK Ceylanpınar'ın Yukarı
Abuhamet köyünün baş korucusudur. Arap kökenlidir, anne tarafından akrabamızdır, koruculuğu
devam ettiği için bu konuda ifade vermez, dün akşam kendisiyle konuştum, dayı ismimi bu işlere
karıştırma, demişti. Hatta bizimle birlikte haksız yere cezaevinde yatıp müebbet hapis cezası alan
ve bizimle beraber tahliye edilen, halen köyde oturan Aziz ORTAY, Hasan Atilla UĞUR'un köye
gelip tehdit ettiğini, baskı ve işkencelerini çok iyi bildiği için onu da aradım, ifade verir misin diye
sordum, ifade vermek istemediğini söyledi. Korkmasının sebebi Hasan Atilla UĞUR'un infaz
ekibinin halen Kızıltepe de bulunmasıdır.
Daha sonra abimin gayri resmi eşi olan yengem Hadure GÜVEN, (Mehmet Reşit ve Hazar
kızı, 1956 doğumlu) olayın nasıl olduğunu anlatmıştı, onun söylediğine göre 2 araba köye gelmiş,
lacivert araba köyün dışında Tatlıcaköyü ile Arıklı köyü arasındabeklemiş, beyaz araba köye evin
önüne gelmiş, araçtan inen 5 kişiden 4'ü kapının önünde beklemiş, 1'i içeri girip yengemden su
istemiş, abim de o sırada içerdeymiş, oturmasını istemiş, gelen şahıs oturmayacağım Süleyman seni
götüreceğim, benimle geleceksin demiş. Elinde silah varmış, abim öldürüleceğini anlamış şahsın
üzerine atlamış, bu sırada silah ateş alıp mermiler ikisinin ayaklarının arasına isabet etmiş. Abim
şahsı tutup kafasını kapının pervazınavurmuş, şahıs ta dışarıdakilere kürtçe olarak bağırıp yardım
istemiş içeriye biri daha girip, birinci şahsın kafasının üstünden abime ateş etmiş, abim de yere
düştükten sonra ad diğeri de ateş etmiş hatta içeri giren 3. şahıs ta ateş etmiş, şarjörleri boşaltmışlar,
yengem ilk gelen şahsın yüzünü net olarak gördüğünü, uzun boylu sarı tenli biri olduğunu
diğerlerinin yüzlerinin kapalı olduğunu söylemişti. bu olaya saat 14:00-15:00 sıralarında meydana
gelmiş,amcamın oğlu Hamit ÜNAL'ın oğlu olan Mehmet Ali ÜNAL sesleri duyunca dışarı çıkmış.
Şahısların evin önündeki beyaz bi arabaya binip uzaklaştıklarını görünce kendi pikabına binip takip
etmiş, beyaz aracın köyün dışında lacivert bir arabanın yanına gittiğini sonra iki aracın birlikte
uzaklaştığını görmüş. Oradan geri dönmüş. Bu konuda köy içerisinde konuşulanlara göre, her iki
aracında Göllü köyünden Abdi ÇAKIR'ın evinden hareket edip lacivert olanın Tatlıca ile Arıklı
arasında beklemiş, beyaz olanı da abimin evine gitmiş, abimin öldürülmesinden bir süre sonra oğlu
Abdulmecit ÜNAL'ı Bektaş jandarma karakol komutanlığına götürmüşler, Abdi ÇAKIR'da
karakola gelip bunu bana vereceksiniz diye karakol komutanına bağırmış, karakol komutanı da ben
bunu merkeze götürecem, alabiliyorsan oradan al demiş. O gece Kızıltepe ilçe jandarma
komutanlığına götürmüşler, Abdi ÇAKIR'da gelmiş, merkez karakol komutanı olan yüzbaşından
istemiş ancak komutan vermemiş, alsaymış infaz edeceğini düşünüyorduk. Abdi ÇAKIR'ın neden
Abdulmecit'in peşine düştüğünü, neden onu infaz etmek istediğini bilmiyorum, hiçbir fikrim
yoktur. Abdi ÇAKIR'ın korucu olmadığını il jandarma alay komutanın adamı olduğunu biliyorum.
Kendisi şuan İstanbul da ikamet ediyor, babasının adı Mahmuttur, annesinin adının Medine, 40-45
yaşlarındadır. Abimin öldürülmesinden sonra Habur gümrük kapısında 2 sene çalıştı sonra
İstanbul'a gittiğini duydum.
O dönemde Hasan Atilla UĞUR köye iki araçla gelirdi, kendisi lacivert toros arabaya
binerdi, ekibi de beyaz toros araba ile gelirdi. Abimin öldürüldüğü gün gelen araçlarda toros imiş,
bu nedenle bu araçların Hasan Atilla UĞUR ve ekibine ait araçlar olabileceğini düşünüyoruz.
Hasan Atilla UĞUR ile birlikte beyaz ve lacivert araçla gelenler sivil kıyafetliydiler, Hasan Atilla
UĞUR onlarla geldiğinde sivil kıyafet giyiyordu. Bir seferde Hasan Atilla UĞUR'u PKK

kıyafetiyle köye geldiğini görmüştüm. Yanındakilerin korucu olabileceklerini tahmin ediyorum,
kim olduklarını ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Daha sonra da köylüler ile yaptığım konuşmalarda
korucu başlarından Ramazan ÇETİN'in Atilla binbaşının yanından hiç ayrılmadığını duymuştum,
infazların tamamında bulunduğunu, Gürmeşe köyünden Musa'nın çocukları Abdurrahman ve
Mehmet Emin KURGA'nın ve Salih KILIÇASLAN'ın da Hasan Atilla UĞUR'un infaz ekibinin
içinde yer aldığını öğrendim. Bu kişilerin herhangi bir infazlarına doğrudan şahit olan kimseyi
bilmiyorum. Yeğenim Ömer benimle birlikte geldi, şuanda adliyededir, o köyden hiç ayrılmadığı
için bu kişilerin tamamını tanır ona sorulabilir. Köyde ÜNAL ailesini Ömer temsil eder, karakoldan
gelenler mutlaka ona uğrarlar, bu nedenle onları tanır. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm
bunlardan ibarettir.
2.Ömer Ünal
"Süleyman ÜNAL ve Nezir ÇELİK amcalarımdır. Arıklı köyünde çiftçilik yapıyorum.
Süleyman ve Nezir amcalarım cezaevinden çıkıp köye gelmelerinden sonra jandarma sık sık
bunları karakola götürüp birkaç gün işkence yaptıktan sonra bırakıyordu. Atilla binbaşı geldikten
sonra korucu olmalarını istemeye başladı. Bu nedenle tehdit ettiğini de amcam anlatmıştı. Bir sefer
de ben buna bizzat şahit olmuştum. Hasan Atilla UĞUR köye kalabalık bir jandarma ekibiyle ve
korucularla öğlenden önce gelmişti. Süleyman ve Nezir amcamı köyün arkasındaki mezarlığa
çağırdı. Bende uzaktan takip ettim, eşi ve çocukları da benimle birlikteydiler, bir ara ben yaklaştım
ancak Hasan Atilla UĞUR beni görünce kızmıştı bende geri dönmüştüm. Ne konuştuklarını
duyamıyordum, ama o tarihlerde Atilla binbaşı amcalarımın korucu olmalarını istiyorlardı. Siz
korucu olursanız akrabalarınızda olurlar diyordu. Atilla binbaşı bir ara Nezir amcamı kenara çekip
cebinden çıkardığı bir not defterini göstermişti. Jandarmalar gittikten sonra bunun ne olduğunu
sorduk, Nezir amcamda defterde isimlerinin yazıldığını korucu olmazsak öldürüleceklerini Atilla
binbaşının söylediğini anlatmıştı. O gün akşama doğru Nezir amcam kendi ailesini ve Süleyman
amcamın çocuklarını kamyona yükleyip Söke ilçesine gitti.
Öldürülmesinden 2-3 hafta kadar önce Ahmet üsteğmen tekrar köye gelmiş, amcam korucu
olmayı kabul ettiğini söylemiş, komutanın yanında bulunan uzun boylu sivil bir şahıs amcama sen
şimdiye kadar devlete ne hizmet yaptın diye sormuş o da 3 dönem muhtarlık yaptım, 11 sene de
boşu boşuna cezaevinde yattım, demiş. Ben o sırada 2-3 günlüğüne Antalya ya gitmiştim. Geri
döndüğümde amcam bana anlatmıştı. Ahmet üsteğmen bildiğim kadarıyla jandarma komando
bölük komutanıydı. İlçe jandarma komutanlığında kalıyordu.
Amcamın öldürüldüğü gün Antalya da idim. Telefonla bildirilmesi üzerine haberim oldu.
Cenazesine geldim. Sonradan köy içerisinde konuşulanlara göre 2 araba gelmiş birisi Tatlıca köyü
yakınlarında beklemiş, diğeri de amcamın evine gelmiş. Bu araçtan inen kişilerde amcamı
öldürmüşler. Bunların kim olduklarını bilmiyoruz, ancak Hasan Atilla UĞUR'un adamları olduğu
konuşuluyordu. Resmi evraklarda PKK tarafından öldürüldüğü yazılmış, bunun böyle olmadığını
herkes biliyor. Amcamı PKK tehdit etmiyordu. O tarihlerde bizim köyün civarında PKK'lı yoktu.
Hasan Atilla UĞUR tehdit ediyordu. Amcamın korucu olmayı kabul etmesine rağmen neden
öldürüldüğünü bilmiyorum.Amcamın hanımı Hadra öldüren kişilerden birinin yüzünü net olarak
görmüş, uzun boylu, beyaz tenli olarak tarif ediyor, bu Ahmet üsteğmen ile beraber gelen kişinin
tarifine uymaktadır. Bu kişinin Demet (Goladare) köyünün korucusu olduğu söyleniyor. Bu kişiyi
ben hiç görmedim. Mehmet Hamit amcamın oğlu olan Mehmet Ali ÜNAL sesleri duyduktan sonra
bu araçları takip etmiş ancak araçları göremediğini anlattığını hatırlıyorum.
Tatlıca köyünde bekleyen arabanın içinde Hasan Atilla UĞUR'un olduğunu da görenler
olmuş ancak hiçbiri ifade vermezler, taziyeye gelenler anlatmışlar. Hasan Atilla UĞUR'un infaz
ekibinde kimlerin yer aldığını bilmiyorum, Ramazan ÇETİN, Abdurrahman KUYGA, Salih

KILIÇASLAN isimli korucuların onun infaz ekibinde olduğunu çoğu kişiden duydum, ama somut
olarak hangisinin hangi olaya katıldıklarını, ne zaman kimi öldürdüklerini bilmiyorum.
Abdi ÇAKIR o tarihlerde Arıklı köyünün mezrası olan Gollü köyündendir. Amcamın
öldürüldüğü tarihlerde Habur gümrüğünde çalışıyordu, zaman zaman köye gelip gidiyordu.Hasan
Atilla UĞUR ona kaleşnikov silah vermişti. Bunu bana Abdi'nin kendisi anlatmıştı, silahı da
görmüştüm. Süleyman amcamın öldürülmesinden bir süre sonra (ne kadar olduğunu
hatırlamıyorum, 4-5 ay sonra olabilir.) Bektaş jandarma karakol komutanı köye gelip Süleyman
amcamın oğlu olan Abdülmecit'i götürdü. Ertesi gün ben karakola gidip sordum şuanda ismini
hatırlamadığım karakol komutanı Abdi ÇAKIR'ın da gelip Abdülmecit'i isteyip kendilerine küfür
ettiğini anlattı,bu adam manyak biri, içki içip buraya geliyor, Abdulmecit'in kendisine verilmesini
istiyor, merkeze ben götüreceğim diyor, Atilla binbaşına güvenerek bize küfür ediyor demişti. Bir
sonraki gün Kızıltepe Öztoprak otelinde kalan Abdi ÇAKIR'ın yanına gittim. Abdulmecit'i sen mi
aldırdın diye sordum, o da ben aldırdım dedi. Ben de neden aldırdın, o PKK'lı mı ne yapmış, bir şey
olursa senden biliriz, dedim. O da onu sevmedim Atilla binbaşına söyledim o da aldırdı. Benden
başka kimi götürürsen götür onu bırakmazlar demişti. Birlikte onun arabasıyla ilçe jandarma
komutanlığına gittik. Arabada yanında kaleşnikov silah vardı, belinde de 14 lük tabanca vardı, bu
iki silahı da Atilla binbaşının verdiğini anlattı. Birlikte Atilla binbaşının yanına gittik. Abdi ÇAKIR
beni göstererek Atilla binbaşıya, ben bu adamı seviyorum, kirvem olur, onun hatırı için
Abdülmecit'i bırak, demişti. Bende Atilla binbaşıya komutanım bu adam beni sevmezse ve iftira
atsa beni alsanız günah değil mi, demiştim. Atilla binbaşı bana cevap vermedi, tamam Abdülmecit'i
bırakıyorum demişti. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir.

III- KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2014/1052 NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) MÜŞTEKİ İFADESİ
1.Haddure Güven
Bana sormuş olduğunuz Süleyman ÜNAL benim gayrıresmi eşim olur. 1994 yılının Eylül
ayında beyaz renkli bir araba eşim Süleyman ile evde oturduğumuz esnada evin yanına geldi. Ben
ve eşim de misafir geldi düşüncesiyle onları karşılamaya çıktık. O sırada arabadan iki kişi indi,
ancak diğer iki kişi de arabada kaldı. Bu şahısların üstlerinde asker yeleği vardı, yüzleri de
kapalıydı. Daha sonra bu şahıslardan ikisi evin içine girdi ve biri benden su istedi. Ben de mutfağa
su almak için gittiğimde bu şahıslardan biri ile eşim Süleyman itişmeye başladı. Bu şahıs eşim ile
baş edemeyeceğini anlayınca kendisine su vermemi isteyen kişiyi çağırdı. Bu şahıs da içeriye
girdiği gibi eşime ateş açtı. İçeriye giren ilk şahsın yüzüne elimi attığımda yüzündeki puşiyi çektim
ve sarışın biri olduğunu gördüm. Daha sonra bu şahıslar arabaya binip köyün dışına çıkana kadar
silahlarıyla ateş ederek gittiler. Bu şahıslar Kürtçe konuşuyorlardı. Olayın bu şekilde meydana
gelmesi üzerine eşim vefat etti. Olayın meydana geldiği esnada evde biri 6 aylık ve diğeri 2
yaşındakızlarım vardı. Yani evde ben, eşim ve 2 kızım vardı. Bu nedenle olayı başka gören olmadı.
Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Herhangi bir düşmanımız yoktu, ancak o dönemde faili
meçhul cinayetleri gerçekleştiren şahısların öldürmüş olabileceğini düşünüyorum. Eşimin PKK
Terör Örgütü ile bir bağlantısı yoktu.Benim olayla ilgili olarak gördüklerim ve bildiklerim
bunlardan ibarettir.

9- İZZETTİN YİĞİT, MAHMET ALİ YİĞİT, NURİ YİĞİT,
ABDULHAVAP YİĞİT, ABDULBAKİ YİĞİT,
ABDURRAHMAN YİĞİT, TACETTİN YİĞİT, YUSUF
ÇAKAR

I- DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
1993/5470NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) SORUŞTURMANIN ÖZETİ
1.Yusuf Çakar'ın öldürülmesi
01/12/1992 tarihinde Ömerli ilçesi Kocasırt köyü yakınlarında Aziz oğlu 1949 d.lu Yusuf
Çakar'ın meçhul şahıslarca öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma başlatılmıştır.

a) Ölü muayenesi ve otopsi zaptı
Cesed elbiselerinden ayırt edildi.
Cesedin üzerinde boyun kısmında siyah beyaz ekose renkli puşi adı verilen bir atkının
bulunduğu, cesedin üzerinde koyu lacivert renkli kumaş bir palto altında siyah renkli bir ceket,
onun altında mavi renkli kazak, altında beyaz renkli mavi çizgili bir gömlek, mavi renkli kırmızı
sarı enlemesine çizgili bir tişört, bel bölümünde siyah renkli üzeri kırmızı, yeşil, sarı, siyah, beyaz
işlemeli bir eşarp bulundu, bu eşarbın bel hizasından düğümlenerek bele bağlandığı, yine yeşil
renkli bir pantolonun ve siyah renkli deri kemer altında kahverengi mavi, beyaz çizgili bir pijama,
altında kahverengi şort, siyah çorap ve siyah kundura ayakkabı bulunduğu görüldü, elbiseler
incelendiğinde paltonun sol omuz üzerinde kan ve cesetten çıkan beyin parçası, pantolonun
üzerinde kan lekeleri ve yine beyin parçaları, bulunduğu pantolonun ve paltonun arka kısmında
muhtelif çamur lekeleri bulunduğu görüldü, cesedin ellerinin arkasından siyah bir ayakkabı bağı ile
bağlı olduğu görüldü, cesedin giyinik durumdaki durumunu gösterir ön ve arkadan fotoğrafları
çektirildi. Kolundaki saat ve cebindeki defter emanete alındı.
CESEDİN MUAYENESİNDE:
Cesedin boyunun tahminen 1,70 cm uzunluğunda 70-75 kg ağırlığında olduğu, ten renginin
buğday tenli olduğu, siyah saçının ve bıyıklı olduğu, traşının 3-4 günlük olduğu, sünnetli olduğu
görüldü, filli livata bulgusuna rastlanmadığı saptandı,
Cesedin üzerinde sırt bölgesinde ve ayaklarının alt bölgesinde kalçasında, kollarının alt
kısmında ve ellerinde, bacaklarının dizden aşağı bölümü ön kısmında kırmızı renkte ölü morluğu
bulunduğu, ölü sertliğinin oluştuğu, çürümenin başlamadığı görüldü, cesedin baş kısmında ateşli
silah yaralanması sonucu yara bulunduğu ve beyninin dışarı çıktığı ve başının kanlı olduğu
görüldü.
BAŞ KISMININ MUAYENESİNDE :
Temporal kemikten birinci paryetal kemikten 2 giriş deliği ve paryetal bölgeden de çıkış
deliklerinin bulunduğu, giriş deliğinin başın sağ tarafından çıkış deliklerininde sol tarafından
bulunduğu saptandı, çıkış deliklerinden beynin dışarıya çıktığı görüldü, giriş deliklerinin üzerinde
barut izi ve saçlarda yanma görülmedi,
CESEDİN DİĞER KISIMLARININ MUAYENESİNDE:
Herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı, yalnızca sağ elin üst kısmında mavi renkli
yuvarlak halkavi bir dövme izinin bulunduğu görüldü.
Saptanan bulgular dikkate alınarak ölüm nedeni hakkında doktordan mütalaası soruldu.
Bilirkişi doktor: Tespit edilen bulgular ve ateşli silah ile yaralanma nedenleri dikkate
alındığında ölümün dimağ zedelenmesi sonucu beyin ölümü olduğu kanaatine varıldığını, ölüm
nedeninin açık olması nedeniyle klasik otopis yapılmasının uygun olmadığını bildirdi.
Belirtilen nedenlerle klasik otopsi yapılmasından vazgeçildi.
Ceset üzerinde herhangi bir araştırmaya gerek kalmadığı anlaşıldığından defnine ruhsat
verilip henüz hüvviyeti saptanmadığından cesedin Ömerli Belediyesine teslimine karar verilip iş bu
tutanak muayene yerinde düzenlenip hazır bulunanlar ve ilgililerce imza altına alındı.

b) Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Sarıömeroğlu tarafından tutulan
tutanak
01/12/1992 tarihinde Ömerli ilçesi Kocasırt köyü yakınlarında Aziz oğlu 1949 d.lu Yusuf
Çakar'ın meçhul şahıslarca öldürülmesi olayı ile ilgili olarak evrak hazırlık defterimizin 1992/178
sırasında kayıtlı olup hazırlık soruşturması halen devam etmektedir.
Hazırlık soruştuması bilgileri ışığı altında;
Yusuf Çakar'ı öldüren kişi veya kişiler halen meçhuldur ve aranmalarına devam edilmektedir.
Şu an köy korucuları veya başka bir kişinin öldürüldüğüne dair herhangi bir delil elde
edilememiştir.
Alınan tanık ifadelerinde de böyle bir hususa rastlanılmamıştır.
Ömer İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının telefon ihbarı ile Ömerli ilçesi Kocasırt köyü
yakınlarında başkaları tarafından bir erkeğin başına silahla vurlaması sonucu öldüğü ve Ömerli c.
Savcısı Özcan ÖZDEMİr ve bilirkişi doktor Ali AKÇİÇEK olduğu halde 01/12/1992 günü Ömerli
Sağlık Ocağında Yusuf ÇAKAR'ın cesedinin otopsisinin yapıldığı, otıopsinin ölüm sebebinin ise
tespit edilen bulgular ve ateşli silahla yaralnama nedenkleri dikkate alındığında, ölümün dimağ
zedelenmesi sonucu beyin ölümü olduğu kanaatine varıldığı, ölüm nedeninin açık olması nedeniyle
klasik otopsiye gerek bulunmadığı saptandığı.
Ölen kişinin kardeşi Süleyman ÖÇAKAR cesedi tanıyarak ölen kişinin kardeşi olduğunu
belirtti. Süleyman ÇAKAR ifadesinde; kardeşinin ölümü ile ilgili olarak Kaplan Ailesi ile
aralarında kan davası olduğunu ve bu ailenin kardeşini öldürebileceğini belirttiği, Süleyman
ÇAKAR'ın kardeşini öldüren şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu savcılığımıza verdiği
ifadesinde de belirttiği, ayrıca bir şikayette bulunmadığı, başkaca da akrabalarının herhangi bir
şikayette bulunmadığı.
Olay ile ilgili tahkikat devam edilmekte olup en son olarak olayda kullanılan mermi boş
kovanlarının balistik incelemesi için Diyarbakır Kriminal PolisLaboratuvarı'na gönderildiği ve
incelemeye alındı.
Olay ile ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir kişi veya kişiler yakalanmamıştır.
Olay faili meçhul bulunmaktadır. Yargısız ve keyfi infazı gerçekleştiren herhangi bir kişi
yakalanmadığı ve bulunmadığı, ölenin ailesine herhangi bir tazminat ödenmedi, ayrıca olayla ilgili
tahkikata devam edilmektedir.

c) Tanık İfadeleri
1.Hekko Kurtar
Ben Yusuf ÇAKAR'ın yaklaşık 25-30 gün kadar önce Midyat Jandarma KArakoluy
tarafından köy muhtarı Halil DİREK aracılığıyla çağırıldığını ve köy muhtarı tarafından Mardin
Alay Komutanlığı'na teslim edildiğini ilgilinin yakınlarından öğrenmiştim. İlgilinin yakınlarının
Yusuf'un yaklaşık 15-20 gün önce Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığını
öğrenmiştim. Şahsın yakınları bana Ömerli'debir şahsın ölü bulunduğunu, bu şahsın Yusuf olup
olmadığını öğrenmek için Ömerli'ye gideceklerini söylediler. Ben de kendileri ile Ömerli'ye
geldim. Yukarıda belirttiğim gibi bana gösterilen fotoğraftan ölü olarak bulunan kişinin Yusuf
ÇAKAR olduğunu teşhis ve tespit ettim, dedi. Ben Yusuf ÇAKAR'ın kimler tarafından
öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Yine Yusuf ÇAKAR'ı ailece başka bir
aile ile kan düşmanlığı bulunup bulunmadığı konusunda da bilgi sahibi değilim.

2.Halil Direk
Ben Mardin İli Midyat İlçesi Çayırlı Köyü muhtarıyım. Cumhuriyet Savcılığınız tarafından
gösterilenfotoğraflardaki ölmüş şahıs köyümüz halkından Aziz ve Nazliye'den olma 35-40
yaşlarında ıkab Yusuf ÇAKAR'a aittir. Kendisini eskiden beri tanıyorum. Yusuf ÇAKAR yaklaşık

25-30 gün önce Midyat Jandarma Karakolu tarafından tarafıma bilgi verilerek benim aracılığımla
çağırıldı. Ben kendisini Midyat Jandarma Karakolu'na götürdüm. Burada bulunan ve izinde olan
binbaşının yerine bakan adını bilmediğim yüzbaşı ile astsubay Çavuş İbrahim'e getirdim. Bu
ilgililer bana nöbetçi subay Mehmet adında bir ilgiliye gitmemizi söylediler. Bu kişi de komutanlık
aracının Mardin'e gittiğini, bu nedenle araçla bizim Mardin'e götüremeyeceğini, kendi imkanımızla
Mardin Alay Komutanlığı'na gitmemizi söyledi. Ben Yusuf ile birlikte Mardin Jandarma Alay
Komutanlığına gittim. Burada ben Yusuf'u ismini Hasan veya Şükrü olduğunu hatırladığım bir
binbaşıya teslim ederek köyüme döndüm. Benim jandarma komutanlığınca Yusuf'un neden
çağırıldığı konusunda bir bilgim yoktur. Orada da bize bilgi verilmedi. Yusuf'u jandarmaya teslim
ettiğimiz tarihten beri haber alamamıştık. 15/12/1992 günü köyümüz halkından Tayyip GÜNAY
Yusuf'un durumu sormak için Mardin C. Savcılığı'na gitmiş, burada kendisine Yusuf'un serbest
bırakıldığını bildirmişler. Serbest bırakıldığı tarihten itibaren Yusuf'un köye dönmemesi nedeniyle
ve bundan yaklaşık 15 gün önce Ömerli ilçesi arazisinde kimliği meçhul bir şahsın ölü olarak
bulunduğunu bildiğimizden bu cesedin Yusuf'a ait olup olmadığını öğrenmek için Ömerli'ye
geldik. Ölü şahsın fotoğraflarını görünce Yusuf ÇAKAR'a ait olduğunu tesbit ve teşhis ettim, dedi.
Ben Yusuf ÇAKAR'ın yasa dışı örgütlerle bir ilgi ve bağının bulunup bulunmadığını
bilmiyorum. Köyümüzde köy korucusu da bulunmadığından adı geçen şahıs köy korucusu değildi.
Yusuf ÇAKAR'ın mensup olduğu Çakar Ailesi ile 4-5 yıl öncesine kadar köyümüzde yaşayan
Kaplan Ailesi arasında eskiye dayalı kan düşmanlığı bulunmaktadır. Her iki aile karşılıklı olarak
birbirlerine mensup aile üyelerini öldürmüşlerdir. Ancak Kaplan Ailesi yaklaşık 4-5 yıl önce tümü
ile birlikte Almanya'ya göç etmiştir. Köyümüzde bu aileye mensup hiçbir kişi bulunmamaktadır.
Ben Yusuf ÇAKAR'ı kimlerin ne için öldürdüğü konusunda bir bilgi sahibi değilim.

3.Tayyip Günay
Fotoğrafları gösterilen şahıs köyümüz halkından Aziz ve Nazliye'den olma 35-40 yaşlarında
bulunan Yusuf ÇAKAR'a aittir. Kendisini eskiden beri tanırım. Gösterilen eşyalar da ona aittir.
Yusuf ÇAKAR yaklaşık 25-30 gün önce Midyat Jandarma Karakolu tarafından köy muhtarı
aracılığı ile çağırılmıştı. Köy muhtarımız Halil DİREK kendisini Midyat Jandarma Karakolu'na
götürdü. Burada kendisine Yusuf'u Mardin'e götürmesini söylemişler. Burdan da Mardin Tugay
Komutanlığı'na teslim etmiş. Bu tarihten itibaren kendisinden bilgi alaadık. Bu nedenle ben
15/12/1992 günü Yusuf'un durumunu sormak için Mardin C. Savcılığı'na gittim. Burada bana
Yusuf'un 01/12/1992 günü takipsizlik kararı üzerine serbest bırakıldığını bildirdiler. Biz bundan
yaklaşık 15 gün önce Ömerli İlçesi arazisinde kimliği meçhul ölü bir şahsın bulunduğunu
öğrenmiştik. Bu şahsın Yusuf ÇAKAR olup olmadığını öğrenmek için bugün Cumhuriyet
Savcılığınıza geldik. Yukarıda da belirttiğim gibi gösterilen fotoğraflarda ölü olarak bulunan şahsın
Yusuf ÇAKAR olduğunu tespit ve teşhis ettim.
Ben Yusuf ÇAKAR'ı uzun süredir tanırım. Kendisi köyümüzde çiftçilik ve ticaretle
uğraşmaktadır. Ben bugüne kadar Yusuf ÇAKAR'ın herhangi bir örgüt ile ilişkisi olduğunu
görmedim ve duymadım. Kendisi köy korucusu da değildir. Yusuf ÇAKAR'ın ait olduğu Çakar
Ailesi köyümüz halkından Kaplan Ailesi ile önceden kan düşmanıydı. Bu aileler aralarında
birbirlerine ait kişileri önceden karşılıklı olarak öldürmüşlerdi. Kaplan Ailesi fertleri yaklaşık 4-5
yıl önce tümü ile Almanya'ya göç ettiler. Bugün köyümüzde bu aile fertlerinden hiç kimse
bulunmamaktadır.
4.Süleyman Çakarmadık. Bu nedenle ben 15/12/1992 günü Yusuf'un durumunu sormak için
Mardin C. Savcılığı'na gittim. Burada bana Yusuf'un 01/12/1992 günü takipsizlik kararı üzerine
serbest bırakıldığını bildirdiler. Biz bundan yaklaşık 15 gün önce Ömerli İlçesi arazisinde kimliği
meçhul ölü bir şahsın bulunduğunu öğrenmiştik. Bu şahsın Yusuf ÇAKAR olup olmadığını
öğrenmek için bugün Cumhuriyet Savcılığınıza geldik. Yukarıda da belirttiğim gibi gösterilen

fotoğraflarda ölü olarak bulunan şahsın Yusuf ÇAKAR olduğunu tespit ve teşhis ettim.
Ben Yusuf ÇAKAR'ı uzun süredir tanırım. Kendisi köyümüzde çiftçilik ve ticaretle
uğraşmaktadır. Ben bugüne kadar Yusuf ÇAKAR'ın herhangi bir örgüt ile ilişkisi olduğunu
görmedim ve duymadım. Kendisi köy korucusu da değildir. Yusuf ÇAKAR'ın ait olduğu Çakar
Ailesi köyümüz halkından Kaplan Ailesi ile önceden kan düşmanıydı. Bu aileler aralarında
birbirlerine ait kişileri önceden karşılıklı olarak öldürmüşlerdi. Kaplan Ailesi fertleri yaklaşık 4-5
yıl önce tümü ile Almanya'ya göç ettiler. Bugün köyümüzde bu aile fertlerinden hiç kimse
bulunmamaktadır.

4.Süleyman Çakar
Fotoğrafları gösterilen ölmüş kişi benim kardeşim Yusuf Çakar'dır. Fotoğrafları
incelediğimde kendisini tanıdım. Eşyalar kardeşime aittir, eşyalarının içinde çıkan NOT defterinin
kardeşime ait olup olmadığını bilmiyorum, ancak içinde belirtilen bilgiler defterin kardeşime ait
olduğunu göstermektedir. Ben Siirt'in Kumgeçit köyünden kimseyi tanımam.
Kardeşimin bundan yaklaşık 20-25 gün önce Midyat jandarma karakolu tarafından çağrıldı.
Köy muhtarımız Halil Direk tarafından karakola götürüldü. Muhtar karakola gittiğinde kardeşimi
Mardin jandarma karakoluna götürmesini istemişler, muhtar da kardeşimi Mardine götürmüş
kardeşim burada göz altına alınmış, bundan yaklaşık 15 gün önce Mardin C. Savcılığına
kardeşimin akıbetini sorduk C. Savcısı bize kardeşimin Takipsizlik kararı ile serbest bırakıldığını
bildirdi, bunun üzerine kardeşimi araştırmaya başladık çünkü serbest bırakıldığı tarihten sonra
kardeşim eve gelmemişti ve nerede olduğunu bilmiyorduk. Yine 15 gün kadar önce Radyo ve
gazetelerden Ömerli ilçesi arazisinde kimliği meçhul ölü bir şahsın bulunduğunu öğrendik, bu
şahsın kardeşim olup olmadığını teşhis etmek için Ömerliye geldik, C.Savcılığınızabaş
vurduğumuzda ölen şahsın fotoğraflarını görünce bu şahsın kardeşime ait olduğunu teşhis ettim.
Kardeşimin kimler tarafından öldürüldüğünü bilmemekle birikte kan düşmanlarımız
tarafından öldürüldüğünü zannediyorum, ailemiz Kaplan ailesi ile kan düşmanlığı vardır, Kaplan
ailesinin fertleri şuan yurt dışında Almaya da bulunmaktadırlar, ben bu aileden olan Hüseyin
Kaplan ve Zeki Kaplan'ın kardeşimin öldürülmesinde rolleri bulunduğuna inanıyorum, çünkü bu
aileden olan Muhittin Kaplan bizim aileden Muhittin Çakar tarafından öldürülmüştür, yine Kaplan
ailesinin yakını olan Cemil Ünal Adana Bahçe'de öldürülmüştür. Bu şahsın ölümünden dolayı
Kaplan ailesi bizim aileyi sorumlu tutuyordu, 1985-1986 yıllarında ailemizden Necim Çakar
Nusaybinde öldürüldü, biz bu öldürme olayını Kaplan ailesinden Hüseyin Kaplan ve Zeki Kaplan
tarafından yapıldığını iddia ettik, bu olaya ilişkin dava Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü,
sanıklar beraat ettiler, belirttiğim gibi Kaplan ailesi ile ailemiz arasında karşılıklı öldürmelerden
dolayı kan düşmanlığı bulunmaktadır, kardeşimin herhangi bir siyasi örgütle bir bağlantısı yoktur,
bu nedenle öldürülmesi siyasi olmaması gerekir, benim tahminime göre kardeşim kan
düşmanlarımız Hüseyin ve Cefi Kaplan veya tanıdıkları bir ihbarcı tarafından siyasi faaliyette
bulunduğu ihbarı ile köyden ayrılmasının sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine gitmesi ve
gözaltına alınması sağlanmıştır, tahminimce kardeşim bu şekilde güvenlikte olduğu köyünden
uzaklaştırılarak serbest bırakıldığı anda kan düşmanlarımızın hasımlarımız tarafından veya bunların
para ile tuttuğu kişiler tarafından öldürülmüşlerdir, bu nedenle kardeşimin ihbarı ile ilgili kişilerin
izlenerek yukarıda adlarını belirttiğim kan düşmanlarımızla ilgi ve bağlantılarının bulunup
bulunmadığının araştırılmasını talep ediyorum. Ben kardeşimi güvenlik güçlerine ihbar eden
kişinin öldürdüğünden belirtiğim nedenler dolayısıyla şüpheliyim, bu kişinin kimliği ve kan
düşmanlarımızla ilgi ve bağlantısı araştırılması gerekir

d) Midyat Ağır Ceza Mahkemesinin 1986/94 Esas Sayılı Dosyası
15/04/1983 tarihinde Hacce Kaplan'ın meradan odun kesilmesi ile ilgili olarak Hacce

Kaplan'ın kocası olan maktul ile Yusuf Kaçar arasında tartışma çıktığı, bu tartışma sırasında Hacce
Kaplan'ın kocası olan maktulü öldürdüğü sabir görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir

e) Fezleke
01/12/1992 tarihinde Mardin ili Ömerli İlçesi Kocasırt Köyü yakınlarında Yusuf Çakar'ın
öldürülmesi olayı ile ilgili olarak ÖmerliCumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma
09/01/2001 tarihinde 2001/ nolu fezleke ile;01/12/1992 günü gecesi saat 01:00 sıralarında kimliği
Yusuf ÇAKAR olarak tespit edilen ve ilçemiz Kocasırt Köyü yakınlarında Mardin Ömerli karayolu
üzerinde elleri arkadan bağlanmış, gözleri boyunda sarılı puşi ile bağlanmak suretiyle kaleşnikof
diye tabir edilen silahla başına üç kurşun sıkılarak öldürülen mağdurun olayı ile ilgili yapılan
incelemede;
Olayda ölen mağdurun olay tarihinden evvel yaklaşık 25-30 gün kadar önce Mdiyat Jandarma
Karakolu tarafından çağırıldığı, daha sonra ilgilinin Mardin Alay Komutanlığı'na teslim edildiği,
Mardin Alay Komutanlığı tarafından Mardin C. Başsavcılığı'na gönderilerek sorgusunun yapıldığı,
daha sonra Mardin C. Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı ile salıverildiği, daha sonra
maktulün Midyat'a gitmek amacıyla Mardin İlinden ayrıldığı anlaşılmıştır.
Yapılan tetkikte maktulün yöresel aşiret kavgasına kurban gidip gitmediği araştırılmış, ancak
önceden aralarında husumet bulunan karşı tarafın ailesinin tamamen Midyat İlçesinden ayrıldığı ve
Almanya'ya gittiği, bu sebeple böyle bir olayın vuku bulacağı sanılmamaktadır.
Diğer taraftan maktul 21-22 Kasım 1992 günü PKK Terör Örgütüne yardım, yataklık ve
lojistik destek sağladığı, örgüt ile ilişki içerisinde olduğu için göz altına alınmış, olayda göz altının
bitmesinden ve savcılıkça serbest bırakılmasından sonra meydana gelmiştir
Maktulün sık sık gözaltına alınıp serbest bırakılması bu durumda örgüt içerisinde bir
hesaplaşmanın sonucu olduğu anlaşılmakla" denilmek suretiyle soruşturma evrakı Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma
evrakıYusuf Çakar'ın öldürülmesi eyleminin siyasi yönünün bulunmadığ belirtilerek soruşturma
evrakının Ömer Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiştir.

f) Daimi Arama
Yusuf Çakar'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen soruşturmada şüphelilerin tespit edilemesi nedeniyle 13/01/1994 tarihinde soruşturma
evrakı daimi aramaya alınmıştır.

g) Görevsizlik Kararı
Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusf Çakar'ın öldürülmesi ile igili olarak yürütülen ve
daimi aramaya alınan soruşturma evrakında, Yusuf Çakar'ın öldürülmesinde kullanılan silah ile
Yiğitlerin öldürülmesinde kullanılan silahın aynı olduğunun tespit eidlmesi üzerine soruşturma
evrakı Diyarbakır Cumhuyriyet Başsavcılığına birleştirilmek üzere 2001/1 nolu fezlke ile
gönderilmiştir.

h) Yusuf Çakar hakkında Terör Örgütü Üyeliği Suçundan
Yapılan Soruşturma
Yusuf Çakar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1992/3711 nolu
dosyadaPKK terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmada; Yusuf Çakar'ın isand
edilen suçu işlediğine dair delil olmadığından takipsizlik kararı verilmiştir.

2. İzzettin Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit,
Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk, Tacettin Yiğit Öldürülmesi

01/12/1992 tarihinde Kızıltepeilçesi Kahverdi köyü Tuzluca mezrasında İzzettin Yiğit,
Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk, Tacettin
Yiğit meçhul şahıslarca öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma başlatılmıştır.

a) Olay Yeri Tespit Tutanağı
01/10/1992 günü 19.00 sıralarında Kızıltepe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda
Hakverdi Köyü, Tuzluca Mezrası'nda ölümlü olay olduğunun bildirilmesi üzerine Tuzluca
Mezrası'na gelindi. Mezranın karşı istikametinde bulunan Sürekli Köyü, Yalçınkılıç Mezrası ile
E24 İpekyolu arasında İpekyolu'ndan yaklaşık 170 metre kadar içeride yolun sol tarafında tarlanın
dört metre içerisinde hepsinin toplu olarak bulunduğu 7(yedi) ceset görüldü.
Çevreden yapılan araştırma ile bu cesetlerin Tuzluca Mezrası'ndan sağ olarak getirildikten
sonra tarlada kurşuna dizildiği öğrenildi. Ölen şahısların yapılan kimlik tespitinde;
Eyup oğlu, 22 yaşlarında Nurettin Yiğit,
1Eyup oğlu, 26 yaşlarında Mehmet Ali Yiğit,
2Eyup oğlu, 30 yaşlarında İzzettin Yiğit,
3Mahmut oğlu, 19 yaşlarında Abdulvahap Yiğit,
4Mahmut oğlu, 18 yaşlarında Abdulbaki Yiğit,
5Mahmut oğlu, 18 yaşlarında Tacettin Yiğit,
6Minnet oğlu, 30 yaşlarında Abdurrahman Öztürk,
7olduğu tespit edildi. Çevreden yapılan araştırmada 95 adet 7.62 mm çapında kaleşnikov boş
kovan olduğu, boş kovanların cesetlerin sol tarafı hariç her tarafa dağılmış olarak görüldüğü,
yaklaşık cesetlerden beş ile yedi metre uzaklıktan toplandı. Olay Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığı'na bildirildi.
Şahısların öldürüldüklerini gören ve tanık olabilecek kimsenin olmadığı, silah seslerini
duyan, Mehmet Ali, İzzettin ve Nurettin Yiğit'in babaları Eyup Yiğit'in olay yerine geldiği
görüldü.Olayın PKK Terör Örgütü mensuplarınca yapıldığı, şahısların kan davası veya başka
kişilerle düşmanlıklarının olmadığı öğrenilmiş olup tutanak altına alınmıştır.

b) Ölü muayenesi ve otopsi zaptı
Cesetlerin hastanenin morgununun bulunduğu yıkama odasında sırt üstü şekilde yatırılmış
oldukları görüldü. Cesetler yan yana dizildi. Hepsi sırt üstü yatırıldı. Otopsi işlemlerine geçirilirken
birden yediye kadar rakam verildi.
Bu sırada maktüllerin akrabası olan Mahmut Yiğit'in hastanede olduğu tespit edildi. Huzura
alındı, hüviyetinin tespitine geçildi.
KİMLİK TANIĞI: Mahmut Yiğit, Şeyho oğlu, 1941 doğumlu, Kızıltepe Hakverdi Köyü nfk.
Ayni Köy Tuzluca Mezrasında ikamet eder. Maktulleri tanır engel hali yok usulen yemini
yaptırıldı. Soruldu:Bana göstermiş olduğunuz 1 nolu ceset amcamın oğlu Mehmet Nuri Yiğit'e
aittir. Babasının adı Eyyup'tur. 1971 doğumludur. Hakverdi köyü nfk. Ayni köy Tuzluca
Mezrası'nda oturur. Bu gün saat 19:00 - 19:30 sıralarında mezramızın yakınında silah sesleri geldi.
Daha sonrada askerler mezramıza geldiğinde olayı öğrendim. Ben olayın nasıl olduğunu
bilmiyorum o sırada ben evde idim. Ben maktülün kimin tarafından ve hangi maksatla
öldürüldüğünü bilmiyorum, dedi
1 nolu cesedin harici muayenesi işlemlerine geçildi.Maktülün üzerinde bulunan yeşil renk
parka, sarı çizgili gömlek, kot pantolon, beyaz fanilya ve kilot çıkartıldı. Maktulün 1.82 cm
boyunda, 70-75 kg ağırlığında kahverengi saçlı, kahverengi gözlü iki ila güç günlük sakallı, buğday
tenli sünnetli olduğu görüldü.
Maktulün sol kulak hizasında 4x1 cm ebadında bir adet giriş deliği, oksipital bölgede bir adet

2x2 cm ebadında bir adet çıkış deliği, Sol klavikulanın iç kısmında 1x1 ebadında giriş klavikulanın
orta 2cm yanında bir adet 1x1 cm ebadında çıkış, sırt trokal 2 vertebra hizasından 1x1 ebadında
giriş deliği, starnum alt ucunda 1 adet 1x1 cm ebadında çıkış deliği, sağ en alt kostada bir adet 1x1
ebadında çıkış, uyluk üst dış yan bölgede bir adet 1x1 cm ebadında giriş, Uyluk üst kısmında 5x5
cm ebadında bir adet çıkış, uyluk 1/3 yan alt ucunda 1x1 cm ebadında bir adet giriş, dizin iç
kısmından 2x2 cm ebadında bir adet çıkış, femur 1/3 alt ucunda parçalı kırık ve sol diz kapağında 1
adet 1x1 cm ebatlarında çıkış delikleri mevcut. Vücudun başka bölgelerinde kesici delici ateşli
silah yarası yok. Ölü morlukları ve ölü katılıklarının oluşmadığı ve halen giriş çıkış deliklerinden
kan geldiği saptandı. Livata izi yok. Maktülün kesin ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için ilçede
doktor sıkıntısı nedeniyle tek adli tabip olarak bulunabilen bilirkişi doktor Adnan Halitoğlu huzura
alınarak hüviyetinin tespitine geçildi.
BİLİRKİŞİ: Dr. Adnan Hatipoğlu, Alaettin 1963 doğumludur. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde
doktor engel hali yok. Usulen yemini hatırlatıldı.Yaptırıldı. 1 nolu ceset teslim edilerek
soruldu:Cumhuriyet Başsavcısının harici muayene ile ilgili bulgularına aynen katılıyorum.
Maktulün kesin ölüm sebebi ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudun hayati önem taşıyan
organlarının harabiyeti sonucunda ölüm meydana gelmiştir. Klasik otopsi yapılmasına gerek
yoktur, dedi. Devamla ölüm olayı yaklaşık 4 saat önce meydana gelmiştir, dedi.
2 Nolu cesedin harici muayene ve kimlik tespiti işlemlerine geçildi.Bu sırada yine maktulün
kimliğinin tespiti bakımından hüviyet şahidi Mahmut Yiğit yeniden huzura alındı. Eski kimliği ve
yemini hatırlatılarak gösterilen maktul hakkında soruldu:Bana göstermiş olduğunuz 2 nolu ceset
benim öz oğlum Tacettin Yiğit'tir. Kendisi 19 yaşlarındadır. Kızıltepe Hakverdi Köyü nfk. Aynı
köy Tuzluca Mezrası'nda ikamet eder. Bu gün akşam yemeğini yer yemez evden ayrıldı. Saatin tam
olarak kaç olduğunu bilemiyorum. Önceki günler amcamın torunu Abdulvahap Yiğit ve Abdulbaki
Yiğit'in köyün yaklaşık bir km kadar yanınında bulunan tarlalarda traktörle toprağı sürmek için
gidiyorlardı. Bu akşam da onların yanına gittiğini zannediyordum. Ben ölüm olayının nasıl
meydana geldiğini bilmiyorum, ailemin herhangi bir düşmanı yoktur. Olayın meydana gelişini daha
sonradan öğrendim., dedi.
Harici muayene işlemlerine geçildi. Üzerinde bulunan kot pantolon mavi uzun pijama mavi
kilot gri mont kot üst mont çıkartıldı. Maktulün 1.75 cm boyunda, 75 kg Ağırlığında iki günlük
sakal traşlı, kısa kumral saçlı, aldığı yara nedeniyle yüzünün tamamen parçalanmış olması
nedeniyle göz renginin belli olmayan kumral tenli 19 yaşlarında sünnetli bir ekek şahsa ait
olduğunu,
Baş bölgesinin incelenmesinde beyin dokusunun tamamen dışarı çıkmış burun ucundan
başlayarak her iki göz orbita çukuruna kapsayacak şekilde düzensiz 8x6 cm ebadında ateşli silah
kurşun yarasına bağlı çökme kırığı beyin gözükmekte, frontal pariate, oksipital bölgenin tamamen
parçalanmış aksiller bölge 20x10 cm ebadında ateşli silah kurşun yarası mevcut, bu yaradan iç
organların gözüktüğü, sol aksillerin 20 cm altında 12x3 cm ebadında ateşli silah yarası, sol kol el
bileğinin iç kısmında 2x2 cm ebadında giriş dirsekte 10x3 cm çıkış homerusta parçalı kırık,
sternumun alt ucunda giriş 1x1 cm ebadında sırtta 2x2 ebadında çıkış, midenin üzerinde 2 adet 1x1
cm giriş aynı hisada sırtta 2x2 ebadında çıkış 1x1 cm ebadında göbek üzerinden giriş çıkış, karşı
hizada düzensiz 3x2 cm ebadında çıkış, sol inkuinal bölgeden giriş sol guluptial bölgeden çıkış, sol
ayak bileğinin ön kısmından 1x1 cm ebadında giriş, 5x2 cm ebadında çıkış ve tibia alt ucunda
parçalı kırık, sağ ayak tibia üst kısmında 1x1 cm ebadında giriş, dış kısmından 2x2 cm ebadında
çıkış ve tibia alt ucunda parçalı kırık, sağ ayak tibia üst kısmında 1x1 cm ebadında giriş, dış
kısmından 2x2 cm ebadında çıkış, tibia üst ucunda parçalı kırık olduğu, ölü katılığının ve ölü
morluklarının henüz teşekkül etmediği, livata izlerine rastlanmadı. Maktulün kesin ölüm sebebinin
anlaşılabilmesi için bilirkişi doktor Adnan Haliloğlu yeniden huzura alınarak eski hüviyeti ve
yemini kendisine hatırlatıldı. 2 nolu ceset kendisine teslim edilerek maktulün kesin ölüm sebebi

soruldu: Cumhuriyet Başsavcısı'nın maktülün kesin ölüm sebebi hususundaki bulgularına aynen
katılıyorum. Ayrıca maktulde hiyoik kemiği sağlam ve boyunda talem izi olmadığını müşahade
ettim. Kesin ölüm sebebi ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudun hayati önem taşıyan
organlarının tamamen harabiyete uğraması sonucunda ölüm meydana gelmiştir. Ölüm olayı
yaklaşık 4 saat önce olmuştur. Klasik otopsi yapılmasına gerek bulunmamaktadır, dedi.
3 Nolu Cesedin harici muayene kimlik tespiti ve otopsi işlemlerine geçildi:Maktülün
kimliğinin tespiti bakımından maktülün akrabası olan hüviyet tanığı Mahmut Yiğit yeniden huzura
alındı eski kimliği ve yemini hatırlatılarak kendisinden soruldu:Bana göstermiş olduğunuz 3 nolu
maktüün adı Abdulbaki Yiğittir babasının adı Mahmut'tur. Yaklaşık 17-18 yaşlarındadır. Kızıltepe
Hakverdi köyünde kayıtlı aynı köy Tuluca mezrasında oturur ben akşam yemeğinden sonra saat
19:00-19:30 saatleri arasında dışardan silah sesleri duydum daha sonra köye askerler gelince olayı
öğrendim maktülün kimin tarafından öldürüldüğünü bilemiyorum olayı görmedim, dedi.
3 Nolu Cesedin Harici Muayene işlemlerine geçildi : Maktulun üzerinde bulunan bir adet gri
mon, yeşil kazak, beyaz atlet, kot pantolon, kırmızı kilot, beyaz spor ayakkabı, kahverengi çoraplar
çıkartıldı. Maktülün 1,65 cam boyunda, tahminen 65 kg ağırlığında, esmer tenli, kısa kumral renkli
saçlı, koyu kahverengi gözlü, sakalları henüz çakmakta olan 16 yaşlarında sünnetli bir şahsa ati
olduğu,Elbiselerinden tecriti sırasında bir adet 7,62 mm çaplı deforme olmuş mermi çekirdeği ve
gömleği bulundu, alındı. Maktulün sol kulak memesi hizasında 2x1 cm ebadında giriş, sağ kulak
içinde çıkış, burundan ve ağızdan kan geldiği, boyun sol yan tarafından 2x1 cm ebadında giriş,
boyun sol yan tarafından 5x3 cm ebadında beyin dokusunun dışarıya çıkmasına yol açan çıkış,çene
sol mandibuladan 1x1 cm ebadında giriş, sağ zigomatik bölgeden 2x1 cm ebadında çıkış, sol omuz
üstünden 1x11 cm ebadında giriş dertoit bölgeden 3x2 cm ebadında çıkış, humeruz iç kısmında 1x1
cm ebadında giriş, dirsek üst ucundan 4x4 cm ebadında çıkış, humerusta parçalı kırık mevcut
olduğu görüldü, sol klavukulanın alt ucunda 1x1 cm ebadında giriş, aksillanın 10 cm aşağısında
3x2 cm ebadında düzensiz çıkış, sağ klavikulanın 3 cm aşağısından 2x1aşağısında 2x1 cm ebadında
giriş, ayni hizadan arkada düzensiz 3x2 cm ebadında çıkış, karında sağ böbrek hizasında 3x2 3x2
cm ebadında deri dokusu yanık giriş, aynı hizada düzensiz 4x3 cm ebadında çıkış, sol ayak emurun
dış kısmında 1x1 cm ebadında giriş, dış kısımdan 3x2 cm ebadında çıkış, uyluk üst dış kımsında
1x1 cm ebadında giriş, uyluğun iç orta kısımda 3x3 cm ebadında çıkış, femurda parçalı kırık
mevcuttur, sağ bacak uyluğun iç kısmında 2x1 cm ebadında deri dokusu yanık kurşun giriş deliği,
uyluğun arka alt kısmında 10x5 cm ebadında çıkış olduğu görüldü. Tespit edilen bulgular haricinde
başkaca ateşli silah yarasına, delici, kesici alet yarasına darp ve cebir izine, çökme ve kırığa, fiili
livata izine ası ve boğma emarelerine rastlanmadı, ölü katılığı ve ölü morluklarının henüz teşekkül
etmediği, anlaşıldı. Bilirkişi doktordan eski hüviyeti ve yemini tahtında şahsın kesin ölüm sebebi
soruldu: Şahıs ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudun hayati önem taşıyan organlarının
tamamen harabiyete uğraması sonucu ölüm meydana gelmiştir. Kesin ölüm sebebininbelirgin
olması nedeniyle klasik otopsi yapılmasına gerek yoktur, dedi.
4 Nolu Cesedin Harici Muayenesinde :Şahsın üzerinde bulunan yeşil renkli kazak, kahve
renkli gömlek, beyaz atlet, gri şalvar, beyaz kilot, çıkarıldı, gömlek cebinden bir adet Abdurrahman
Öztürk'e ait nüfus cüzdanındaki fotoğrafla şahıs karşılaştırıldığında aynı şahıs olduğu anlaşıldı.
Maktülün 1,65 cm boyunda, tahminen 60 kg ağırlığında, 30 yaşlarında, esmer tenli, siyah, saçlı,
kahverengi gözlü, bıyıklı, üç günlük traşlı, sünnetli olduğu anlaşıldı.
Baş bölgesinde yapılan kontrolünde: Ağızdan ve burundan kan gelmiş olduğu, sol gözde
ateşli silah kurşun giriş deliği, oksipital bölgede kafa tasını dağıtarak çıkış yaptığı, beyin
dokusunun buradan dışarı aktığı, sağ frontal bölgede 1x1 cm ebadında giriş oxsipital bölgede sağ
şakaktan 1x1 cm giriş, sol temporal bölgeden düzensiz 3x2 cm ebadında çıkış, Çenede 2x1 cm
ebadında giriş oxsipital bölgeden çıkış, göğüste kalbin alt ucundan 1x1 cm ebadında giriş, aynı
hizadan sırttan 3x2 cm ebadında düzensiz çıkış, sol kostalarının en altında 1x1 cm ebadında giriş,

aynı hizada arkada 3x2 cm ebadında düzensiz çıkış, sternumdan başlayıp göbek hizasına kadar
uzanan 20x3 cm ebadında deri ve kas dokusunu tahrip eden ateşli silah kurşun sıyrığı, göbek
üzerinde 3x2 cm ebadında giriş, aynı hizadan arkadan 4x3 cm ebadında çıkış, sol kol el bileğinin
ateşli silah kurşun yarası nedeniyle tamamen parçalandığı, sol femur dış orta kısmında 2x1 cm
ebadında giriş femur alt üst kısmından 5x5 cm ebadında çıkış, femurda parçalı kırık olduğu
anlaşıldı, tespit edilen bulguların haricinde başkaca ateşli silah yarasına, delici, kesici, alet yarasına,
darp cebir izine çökme ve kırığa, fiili livata izine, ası ve boğma emarelerine rastlanmadı. Ölü
katılığının henüz oluşmadığı, yere temas eden sır ve kalça tarafında ölü morluğunun henüz yeni
teşekkül etmeye başladığı anlaşıldı. Bilirkişi Doktordan eski hüviyeti ve yemini tahtında şahsın
kesin ölüm sebebini soruldu: Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudununhayati öneme haiz
organlarının tamamen harabiyete uğraması sonucu ölüm meydana gelmiştir. Kesin ölüm
sebebininbelirgin olması nedeniyle klasik otopsi yapılmasına gerek yoktur, dedi.
5 Nolu Cesedin Yapılan Muayenesinde:
Maktulün üzerinde bulunan kareli siyah beyaz ceket, lacivert gömlek, beyaz atlet, kahve
renkli pantolon, beyaz kilot ve ayağındaki ayakkabılar çıkarıldı. Maktülün 1,75 cm .oyunda,
tahminen 85 kg ağırlığında, 28 yaşlarında, esmer tenli, siyah kısa saçlı, kahverengi gözlü, taraşlı,
bıyıklı ve sünnetli olduğu görüldü.
Baş bölgesinde: sol kulak içinde 1x1 cm ebadında giriş, sol göz orbitasını da kapsayan frontal
ve paryetal bölgede dahil olmak üzere kafa tasında paçalanma olduğu, beyin dokusunun dışarı
çıktığı, göğüs bölgesinde sternumun alt ucunda 1x1 cm ebadında giriş, aynı hizada 3x3 cm
ebadında çıkış, sol kostaların en alt hizasından giriş lobervertebradan çıkış, sağ femurun üst iç
kısmında 1x1 cm ebadında giriş olduğu, yapılan araştırmada kurşunun çıkış yapmadığıanlaşıdı.
Kurşun giriş deliğinin üst kısmından kesi yapıldı ve bir adet 7,62 mm çapında mermi çıkarılarak
alıkonuldu. Tespit edilen bulguların haricinde başkaca ateşli silah yarasına, delici, kesici alet
yarasına, darp ve cebir izine, çökme ve kırığa, fiili livata izine, ası ve boğma emarelerine
rastlanılmadı. Ölü katılığının henüz oluşmadığı, yere temas eden sırt ve kalça bölgelerinde ölü
morluklarının oluştuğu anlaşıldı. Bilirkişi Doktordan eski hüviyeti ve yemini tahtında şahsın kesin
ölüm sebebi soruldu: Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudunhayati öneme taşıyan
organlarının tamamen harabiyete uğraması sonucu ölüm meydana gelmiştir. Kesin ölüm
sebebininbelirgin olması nedeniyle klasik otopsi yapılmasına gerek yoktur, dedi.
6 Nolu Cesedin Harici Muayene Kimlik Tespiti ve Otopsi İşlemlerine Geçildi: Maktulün
kimliğinin tespiti yönünden akrabası olan hüviyet tanığı Mahmut Yiğit yedine huzura alındı. Eski
kimliği ve yemini hatırlatılarak kendisinden soruldu:
Bana göstermiş olduğunuz 6 nolu maktulün adı İzzettin Yiğit'tir. Kendisi 30 yaşlarında,
babasının adı Eyyüp'tür, Hakverdi köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı yer Tuzluca mezrasında oturur.
Akşamleyin silah sesleri duyduğumdan bir süre sonra köye askerler gelince ölüm olayını öğrendim,
nasıl olduğunu bilmiyorum, dedi.
6 Nolu Cesedin Harici Muayenesinde: Üzerinde bulunan kahverengi palto, yeşil ceket, beyaz
renk uzun elbise, beyaz kilot, siyah kundura çıkartıldı. Maktülün 1,70 cm boyunda kahverengi
gözlü, siyah saçlı, 24-25 yaşlarında, kısa bıyıklı, buğday tenli, sünnetli olduğu anlaşıldı. Baş
bölgesinin yapılan kontrolünde kafa kemikleri sağlam, kesici, delici, ateşli silah yarasına
rastlanılmadı, hiyoit kemiği sağlam, boyunda telem izi yok, sırtta boynun sağ tarafında 1x1 cm
ebadında bir adet ateşli silah girişi, omurilik hizasında trokal 3 vertebra üzerinde 1x1 cm ebadında
giriş, parlelelinin 12 cm uzağında sol kostalarda 1x1 cm ebadında giriş, arka sol kostanın en altında
1x1 cm ebadında giriş, sol memenin 4 cm üzerinde 3x2 cm ebadında ,sol memenin alt dış tarafında
4x3 cm ebadında çıkış, sol memenin alt iç tarafında 2x1 cm ebadında çıkış delikleri, sağ kostaların
en altında 3x2 cm ebadında çıkış, göbek üstünde 1x1 cm ebadında giriş, sol kasıkta 3x2 cm
ebadında çıkış, sağ böbrek hizasında 2x1 cm ebadındagiriş, bu giriş deliğinin hemen üzerinden deri

üzerinde kesi ile bir adet 7,62 mm çapında alındı, alıkonuldu, sol uyluk iç kısmında 1x1 cm
ebadında giriş, sol uyluk dış kısmında 3x2 cm ebadında çıkış, sağ tibia 1/3 üst kısmında 1x1 cm
ebadında giriş, tibia arka kısmında 3x2 cm ebadında çıkış, ayrıca tibada parçalı kırık mevcuttur.
Vücudun diğer bölgelerinde kesici, delici, ateşli silah yarası yok, darp ve cebir izine rastlanılmadı,
fiili livata izi yok, ölü katılığının henüz teşekkül etmediği, vücudun yere değr kısımlarında yer
çekimine bağlı olarak sırt ve kalça bölgelerinde ölü morluklarının oluştuğu görüldü.
Maktulün kesin ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için bilirkişi doktor Adnan Halitoğlu yeniden
huzura alındı, eski yemini ve kimliği hatırlatılarak ceset teslim edildi. Kesin ölüm sebebi soruldu:
Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudununhayati önem taşıyan organlarının tamamen
harabiyete uğraması sonucu ölüm meydana gelmiştir. Bu itibarla klasik otopsi yapılmasına gerek
yoktur, ölüm yaklaşık 4-5 saat kadar önce olmuştur, dedi
7 Nolu Cesedin Harici Muayene Kimlik Tespiti ve Otopsi İşlemlerine Geçildi:
Maktulün kimliğinin tespiti yönünde akrabası olan hüviyet tanığı Mahmut Yiğit yeniden
huzura alındı, eski kimliği ve yemini hatırlatılarak yeniden soruldu:
Bana göstermiş olduğunuz 7 nolu ceset akrabam olan Abdulvahap Yiğit'tir, babasının adı
Mahmut'tur, 18-19 yaşlarındadır, Harkverdi köyü nüfusuna kayıtlıdır, aynı köy Tuzluca mezrasında
oturur, tanığın 4 nolu ceset gösterilerek soruldu: bu maktulün adı Abdurrahman Öztürk'tür, kendisi
30 yaşlarında, babası Minnettir, Hakverdi köyü nüfusuna kayıtlıdır, aynı ilçenin Alakuş köyünde
oturur, dedi. Yine hüviyet tanığına 5 nolu ceset gösterilerek soruldu: adı geçen şahsın adı Mehmet
Ali Yiğit'tir, babasının adı Eyyup'tur, kendisi yaklaşık 25-26 yaşlarında, kendisi Hakverdi köyü
nüfusuna kayıtlıdır, halen Tuzluca mezrasında oturur bu şahsında ölüm olayını bilmiyorum, dedi.
7 Nolu Cesedin Harici Muayenesinde :Maktulün üzerinde bulunan kahverengi mont, yeşil
kareli uzun boylu gömlek, kot pantlolon, sarı ayakkabı, beyaz kilot çıkartıldı.
Maktulün 1,70 cm boyunda, 65-70 kg ağırlığında, kahverengi gözlü, siyah saçlı, buğday tenli,
16-17 yaşlarında sünnetli olduğu görüldü. Baş bölgesinin muayenesinde: Sağ kulaktan 2x1 cm
ebadında ateşli silah giriş deliği, paretal oxsipital kafatası kemiğini kırarak 4x3 cm ebadında beyin
dokusunu da dışarıyaçıkaracak şekilde çıkış deliği, sol böbrek hizasında 1x1 cm ebadında giriş, sol
kosta en altında 4 cm aşağısında 4x2 cm ebadında çıkış, buradan bağırsak dokusunun bir kısmında
dışarı çıktığı görüldü. Uyluk ön orta kısmından 2x1 cm ebadında giriş, uyluk iç kısmında deri
altında küçük bir kesi ile bir adet 7,62 mm çapında mermi çekirdeği çıkartıldı, alıkonuldu, Femur
alt kısmında parçalı kırık mevcut, vücudun diğer bölgelerinde kesici, delici, ateşli silah yarasına
rastlanılmadı, darp ve cebir izi yok, hiyoit kemiği sağlam, boynunda telem izi yok, vücudun yere
değen kısımlarında yer çekimine bağlı ölü morluklarının oluştuğu, ölü katılığının henüz teşekkül
etmediği fiili livata izi yok, Maktülün kesin ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için bilirkişi doktor
Adnan Halitoğlu yeniden huzura alındı, eski kimliği ve yemini hatırlatılıp ceset kendisine teslim
edildi, soruldu:Cumhuriyet Savcısının harici muayenede tespit ettiği bulgulara aynen katılıyorum,
ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak vücudun hayati önem taşıyan organlarının tamamen harap
olması sonucu ölüm meydana gelmiştir, klasik otopsiye gerek yoktur, ölüm tahminen 6-7 saat
kadar önce meydana gelmiştir. Bilirkişiden makullerin ölümüne neden olan ateşli silahların ateş
cinsi ve mesafesi konusundaki mütalaası soruldu: maktullerin tümünde ateşli silahların giriş
deliklerinde meydana getirdiği, bulgular nazara alındığında, atışların maktullere yaklaşık 8-10
metre mesafeden yapıldığı, v ayrıca ateşli silahlarınvücuttaki harabiyeti nazara alındığnda uzun
namlulu silahlarla ölüm olayının meydana getirildiği kanaatindeyim, dedi. Bilirkişinin maktullerin
kesin ölüm sebebi hakkındaki mütalaası savcılığımızca da uygun ve inandırıcı bulunduğundan
klasik otopsi yapılmasına gerek bulunmadığına, maktüllerin ölüm sebeplerinde belirtilemk üzere
defin ruhsatnamesi tanzimine, yapılacak herhangi bir şey kalmadığından hazırlanan tutanak hep
birlikte imza altına alınıp ölüm olayının işlemlerine son verildi.

c)Müşteki ifadeleri
1.Mahmut Yiğit
a) 02/12/1992 tarihli ifadesi
01/10/1992 günü ben evde yoktum. Köyümüz olan ve muhtarın bulunduğu Bozok
Mezrası'ndaydım. Benim traktörüm tarlamda oğlum Abdulbaki Yiğit tarlayı sürmekteydi.
Abdulvahap ise eve dönmüştü. Kimliği belirsiz dört şahıs gelerek oğlum Abdulbaki'yi traktörle
köye götürmüşler, köyde bulunan oğlum Abdulvahap'ı İzzettin, Mehmet Ali, Mehmet Nuri,
Abdurrahman ve Tacettin'i evlerinden alarak traktöre bindirip mezarlığın yanından geçen ana yola
çıkıp inek yolunu da geçtikten sonra Sürekli Köyü'ne bağlı Yalçınkılıç Mezrası yakınlarında
öldürmüşler ve olay yerinden kaçmışlar. Bu olayı görenler ise şahısları tam olarak görmediklerini
beyan ettikleri, bu silahlı şahıslar oğlumun yanında bulunan ve bana ait olan kaleşnikov marka
tüfeğin şarjörlerini almışlar. İzzettin ve Ali'nin tabancalarının da alındığını duydum. Olay
hakkındaki görgüm bundan ibarettir.

b) 13/06/2005 tarihli ifadesi
Tacettin Yiğit benim öz oğlum olur, kendisi hatırladığım kadarıyla 05/10/1993 tarihinde
oğlum ile birlikte evde oturuyorduk, ben bizzat görmeme rağmen kanser rahatsızlığından ölen
ikinci eşim Adle Yiğit maskeli, ağızları ve burunları kapalı, gözleri açık, sivil kıyafetli, yedi şahsı
görmüş, ben bu şahısları görmedim, ancak ben oğlumun evden çıktığını gördüm, ölen eşimde
gördü, oğlum Tacettin ile bu yedi şahıs traktörle evden ayrıldıktan bir süre sonra (ben bu yedi şahsı
görmedim ölen eşim görmüş) ben bahçedeyken kaleşnikof sesleri duydum ve daha sonra oğlumun
öldüğünü gördüm, oğlumu kim yada kimlerin öldürdüğünü bilmiyorum, oğlum öldürüldükten sonra
ben karakola ifade verdim, şuan ismini bilmiyorum ayrıca otopsi sırasında Kızıltepe Devlet
Hastanesinde Cumhuriyet Savcılarına da ifade verdim, oğlumun öldürülmesi olayı ile ilgili tahkikat
yapıldı, ancak neticesini bilemiyorum.Oğlum evimin daha doğrusu Tuzluca köyünde bulunan
evimin 1 km uzağında öldürüldü, benim olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir, oğlumu
öldüren şahıs veya şahıslardan şikayetçiyim, bu olayda oğlum dışında yedi kişi daha öldü, bildiğim
kadarıyla Baki Yiğit, Vahap Yiğit, İzzettin Yiğit, Abdo Öztürk ve ismini hatırlamadığım üç kişi
daha öldü

2.Mehmet Şerif Yiğit
Ben olay günü 19.00 sıralarında Bahri Yiğit ile birlikte tarladan mezraya eve döndük. Ben
biraz uyudum. Babam beni uyandırdı. "Silah sesleri geliyor, ağabeyin Ali ve İzzettin'in evlerine
git" dedi. Bunun üzerine ağabeylerimin evlerine gittim. Her ikisi de evde yoktu. Yengem
ağabeylerimin her ikisinin de yabancı kişiler tarafından evden alındığını ve götürüldüğünü söyledi.
Bunun üzerine babam "traktöre bin muhtarın yanına gidiyoruz" dedi. Yolda fikir değiştirerek silah
seslerinin geldiği yere gittik. Olay yerinde Mahmut Yiğit'e ait traktör, çalışır ve farları yanık
vaziyette duruyordu. Olay yerinde de Tacettin, Vahap, Baki, Ali, Nuri, İzzet ve Abdul öldürülmüş
vaziyette yerde yatıyordu. Babam "muhtara git, jandarmaya telefon etsin, jandarma gelsin" dedi.
Bunun üzerine dediğini yaptım ve Bozok Mezrası'ndan telefon ettim ve jandarma geldi. Ben bu
olayı yapanların kimler olduklarını görmedim, kaç kişi olduklarını bilmiyorum

3.Mehmet Masum Yiğit
Ben olay günü evde televizyon izliyordum. Saat 19.30 civarında idi. Dışarıdan silah sesleri
duydum. Babama ait silahı alarak dışarı çıktım. Traktör tarlada yoktu. Ağabeylerim İzzet, Mehmet
Ali ve Nuri'nin evlerine baktım. Evlerinde yoklardı. Tarlada çalışan Baki ve Vahap traktörle gelip
romorku almışlar ve ağabeylerimi de çağırmışlar. Traktörle evden çıkıp gidiyorlardı. Ben de

"nereye gidiyor" diye bağırdım. Bir süre sonra traktörün farları söndü ve silah sesleri geldi. Ben ve
babam hemen olay yerine hareket ettik. Traktörü olay yerinde bırakmışlardı. Yeğenlerimi ise
öldürmüşlerdi.

3.Bahri Yiğit
Ben olaydan yarım saat önce Mehmet Şefik Yiğit ile birlikte tarladan geldim. Yemeğimi
yedim, pencereden dışarıya doğru göz attım. Bu sırada bir kişinin mezradan yola doğru koştuğunu
gördüm. Fakat bu şahsın kim olduğunu tam olarak göremedim, bunun üzerine evimizin damına
çıktım. Bizim traktörümüz tarladan geliyordu. Ancak traktörün farları yanmıyordu. Bunun üzerine
oradan seslerin geldiğini duyunca neler konuşulduğunu dinledim. Fakat anlayamadım. Bu sırada
amcamın oğlu Mahsun Yiğit elinde kaleşnikov tüfek ile birlikte gelerek benimle konuştuğu sırada
traktörün bulunduğu yerden silah sesleri geliyordu. Hemen eve inip tabancayı almak istedim.
Tabanca annemde saklı idi. Annem tabancayı bana vermedi. Mahsum ile birlikte traktöre binerek
olayın olduğu yere gittik. Olay yerine vardığımızda Tacettin, Vahap, Baki, Ali, Nuri, İzzet ve
Abdul'u öldürülmüş vaziyette bulduk. Öldürenler ise olay yerinden uzaklaşmışlardı. Öldürenlerin
kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ağabeylerimi tarladan alarak öldürdüler ve kaçtılar. Olay
tahminen 19.30 sıralarında meydana geldi.

4.Eyüp Yiğit
Ben olay günü ve saatinde evimde oturuyordum. benim çocuklarımdan Mahsun, abilerinin
kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğünü, yanlarında Abdulbaki ve Abdulvahap'ın da bulunduğunu
söyledi. Bunun üzerine Kaleşnikov tüfeğimi alarak dışarı fırladım. Mahsun'u alarak traktörde
peşlerinden gittim. Olay yerine geldiğimde oğullarım İzzettin, Mehmet Ali ve Mehmet Nuri ile
yeğenlerim Abdulbaki, Abdulvahap, Tacettin ve Abdurraham Öztürk'ü öldürerek olay yerinden
uzaklaşmışlar. Ben olay yerine gelmeden on, on beş dakika önce silah seslerini duymuştum.
Öldürenlerin tahminen dört kişi oldukları, eşgallerini görmedim. Olayla ilgili olarak da neden
öldürüldüklerini bilmiyorum.

e)Fezleke
01/12/1992 tarihinde Mardin İli Kızıltepe ilçesiHakverdi Köyü Tuzluca mezrasında İzzettin
Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman
Öztürk,Tacettin Yiğit"in öldürülmesi ile ilgili olarak Kzııltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma evrakı 11/11/1993 tarih ve 1993/57 nolu fezleke ile maktüllerin terör örgütü
PKK tarafından öldürüldükleri belirtilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

B) BİRLEŞTİRME KARARI
01/12/1992 tarihinde Mardin ili Ömerli İlçesi Kocasırt Köyü yakınlarında Yusuf Çakar'ın
öldürülmesinde kullanılan 7,62 x 39 mm. çaında uzun namlulu silahın, 01/12/1992 tarihinde
Mardin İli Kızıltepe ilçesiHakverdi Köyü Tuzluca mezrasında İzzettin Yiğit, Mahmet Ali Yiğit,
Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk Tacettin Yiğit"in
öldürülmesinde kullanılan silahın aynı olduğunun Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğünün raporundan anlaşılması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iki
soruşturma dosyası arasında fiili ve hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle soruşturma evrakları
birleştirilmiştir.

C) KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
01/12/1992 tarihinde Mardin ili Ömerli İlçesi Kocasırt Köyü yakınlarında Yusuf Çakar'ın
öldürülmesi ve 01/12/1992 tarihinde Mardin İli Kızıltepe ilçesiHakverdi Köyü Tuzluca mezrasında

İzzettin Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman
Öztürk, Tacettin Yiğit"in öldürülmesi ile ilgili olarakDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca
1993/5470 nolu soruşturma numarası üzerinden yürütülen soruşturma neticesinde 07/01/2013
tarihindedava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmiştir.

II- YENİ ARAŞTIRMALAR
I- DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ
2009/3586 NO.LU SORUŞTURMA DOSYASI
A) MÜŞTEKİLER İFADESİ
1.Mahmut Yiğit
Ben Kızıltepe ilçesi Tuzluca köyünde oturuyorum. 1992 yılında Hakverdi köyüne bağlı bir
mezraydı, şuanda köy olmuştur. Mezra da 8 -10 hane yaşıyorduk, hepimiz akrabaydık.
Akrabalarımızdan Mehmet Emin YİĞİT 1980'den önce APOCU denilen örgüte katılmıştı. 1984
yılında yakalandı, birkaç sene cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Köyde çiftçilik yapmaya başladı.
Evlendi çoluk çocuğa karıştı, örgütle bir daha irtibata geçmedi. Bundan başka amcamın oğlu Musa
YİĞİT'te örgüt ile ilişki kurdu, sanıyorum milislik yaptı, Kızıltepe de yakalandı, Diyarbakır'da 2-3
sene yatıp 1990-1991 yıllarında tahliye oldu. Köye gelip eşini ve çocuklarını alıp Ankara'ya
taşındı. Bunlardan başka ailemizden ve akrabalarımızdan PKK terör örgütü ile ilişkisi olan kimse
yoktur.
1992 yılı Aralık ayında, 16 yaşındaki oğlum Abdulbaki YİĞİT traktörle tarlayı
sürüyormuş, ben o gün başka bir köyde misafirlikteydim. Akşam ezanı sıralarında kendilerinin
PKK'lı olduklarını söyleyen 4 kişi silahlarıyla birlikte oğlumun yanına gitmişler. Arabalarının
çamura battığını söyleyip köyden bize yardım etmeleri için adam lazım demişler ve kendileriyle
birlikte köye gelmelerini istemişler, oğlum da traktörü tarlada bırakıp onlarla birlikte mezramıza
gelmiş, o sırada Mehmet Ali YİĞİT, Mehmet Nuri YİĞİT, Abdulvahap YİĞİT, Abdurrahman
ÖZTÜRK ve Tacettin DEĞER, İzzettin YİĞİT'in evinde toplanmış kağıt oynuyorlarmış, evde
İzzettin, hanımı Hadla, kardeşi Mahsun, Mehmet Ali'nin eşi Emine YİĞİT de varmış.
Gelen 4 silahlı şahıs arabalarının köyün hemen girişinde çamura battığını söyleyip
kurtarmalarını istemiş. Şahıslar silahlı oldukları için kimse itiraz edememiş. İzzettin, Mehmet Ali,
Mehmet Nuri, Abdulvahap ve Abdurrahman onlarla birlikte gitmiş. Yaşları küçük olan oğlum
Abdulbaki ile Tacettin de bunların arkalarından gitmişler. Evde bulunan Mahsum ve kadınlar dışarı
çıkmamışlar. Bu şahıslar köye gelince evlerin önünde yanan lambaların söndürülmesini istemişler.
4 kişiden 2si evin içine girmiş. Birinin iri yarı olduğunu, bayanlar söylüyorlar. Bayanlar da bu
şahıslarla birlikte dışarı çıkmışlar. Gelen 4 silahlı kişinin PKK kıyafetli olduklarını görmüşler.
Ayrıca 30-40 metre kadar ileri de de bekleyen sivil kıyafetli başka şahıslar görmüşler. Bu
bayanlardan Hadla YİĞİT Kızıltepe deki köyümüzde oturuyor. Müracaatını sağlayacağım. Emine
YİĞİT İzmir de oturuyor.
Bu 4 şahıs ile birlikte giden isimlerini saydığım 7 akrabamı gitmelerinden15-20 dakika
sonra silah sesleri gelmiş, o bölgeden 2 araba da çıkıp gitmiş. Köyde kalanlar korkup silah
seslerinin geldiği yere gitmemişler. Aziz YİĞİT traktörle benim bulunduğum Yeşil köye gelip
haber verdi. Birlikte jandarmaya gittik. Durumu anlattık. Jandarmayla birlikte olay yerine gittik. 7
si de vurularak öldürülmüştü. Cenazeler Kızıltepe ye götürüldü. Ölü muayeneleri yapıldı. Savcılık
tarafından bize teslim edildi. Jandarma da PKK'lı lar tarafından öldürüldüğüne dair evrak tanzim
ettiler.

O tarihe kadar mezramıza PKK'lı lar hiç gelmemişti. Bizden hiçbir şey istememişlerdi.
PKK'nın köyümüze gelip, durup dururken 7 kişiyi öldürmesi için hiçbir sebep yoktur. Bu nedenle
başından beri bu olayı PKK'nın yapmadığını biliyordum. Bu olayın olmasından birkaç saat sonra
Nusaybin'e bağlı ismini hatırlayamadığım bir köyden de aynı şekilde 1 kişiyi götürüp öldürmüşler.
Bu olayda kullanılan silah 7 kişinin öldürüldüğü silahlardan birisiymiş. Bunu adliyeden aldığım
balistik raporundan anladım. Bu olayın olduğu dönemde ilçe jandarma komutanı Eyüp yüzbaşıydı.
Ahmet üsteğmen de komanda bölük komutanıydı.
Mezramız 1994 yılında muhtarlık oldu. Ben de 1994'ten itibaren 2 dönem muhtarlık
yaptım.Hasan Atilla UĞUR muhtar olduğum dönemde ilçe jandarma komutanı idi. Bizi zaman
zaman toplantıya çağırırdı. Bu nedenle kendisini çok iyi tanırım. Hıdır ÖZTÜRK'ün öldürüldüğü
tarihte ben muhtar idim. Tam olarak ne zaman öldürüldüğünü bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla
muhtar olmamdan 5-6 ay sonraydı. Hıdır ÖZTÜRK'ün öldürülmesinden 1-2 gün sonra Hasan Atilla
UĞUR beni ve Hıdır ÖZTÜRK'ün abisi Davut ÖZTÜRK ile amcası Şeyhmus ÖZTÜRK'ü yanına
çağırdı. Odasına girdiğimizde yanında Ahmet üsteğmen de vardı. Bize çay ikram etti. İçeri
girmemizden 5-10 dakika kadar sonra da sivil elbiseli 2 şahıs içeri girdi. Hasan Atilla UĞUR ve
Ahmet üsteğmen ayağı kalkıp düğmelerini iliklediler. Ahmet üsteğmen ve Şeyhmus ÖZTÜRK
kendi koltuklarınıbunlara verdiler. Kendileri sandalyeye oturdular. Bu nedenle bu şahısların Hasan
Atilla dan ve Ahmet üsteğmenden daha rütbeli kişiler olduğunu anladım. Hasan Atilla bu kişileri
güvenlikçi arkadaşlar olarak bizlere tanıttı. Bu şahıslardan birinin elinde ajanda vardı. Biz
konuşurken, bu şahıslar hiç konuşmadılar. Arada ajanda sayfasına bir not yazıp kopardı. Katlayıp
Hasan Atilla UĞUR'un önüne attı. Hasan Atilla da bize göstermeden notu okudu. Okuduktan sonra
da başıyla işaret yapıp tamam dedi. Hıdır ÖZTÜRK'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Gündem
gazetesinde bir haber çıkmıştı. Bu nedenle bizi çağırmıştı. Bu haberi bizim yaptırıp,
yaptırmadığımızı sormuştu. Biz de haberle ilgimizin olmadığını İstanbul'dan haberin yapıldığını
söylemiştik. Sivil giyimli 2 şahıs gelmeden önce, bu mesele benim namusumdur. Ya bu rütbeleri
sökerim yada bu olayın faillerini bulacağını söylemişti. Bize çay kahve ikram etmişti. Bu 2 şahsın
gelmesinden ve notyazılı kağıdı vermesinden sonra tavrını değiştirdi. Ahmet üsteğmen siz sürekli
devleti suçluyorsunuz, devletin aleyhine konuşuyorsunuz. O 7 köpek öldürüldüğünde ilk önce biz
gitmedik mi" dedi. Hasan Atilla UĞUR da artık kalkın gidin dedi. Çıkmak üzere ayağı kalktığımız
sırada yanımıza geldi. Bize " devlet adam öldürmüyor demeyin. Biz öldürüyoruz. Gidin evinizde
oturun. Rahat durmazsanız bunların akibetine uğrarsınız. " dedi.Hasan Atilla UĞUR bildiğim
kadarıyla 3 sene Kızıltepe de görev yaptı. Ondan önce de Kızıltepe de faili meçhul cinayetler
işleniyordu. Sonra da işlendi. Ancak en fazla onun döneminde işlendi. Bu cinayetleri onun yaptığı
halk arasında hep konuşuldu. Ancak benim somut olarak bu konuda bir bilgim yoktur. Oğlumu
öldürenlerden şikayetçiyim.
2.Mehmet Masum Yiğit
Olayda vefat eden İzzettin, Mehmet Ali ve Mehmet Nuri YİĞİT benim abilerimdir. Olay
esnasında ben kendi evimden İzzettin abimin evine doğru gidiyordum. Hava kararmıştı. İzzettin
abimin evinin önünde 4 silahlı şahıs vardı. 3 abim ile Abdulvahap YİĞİT de onların yanındaydı.
Silahlı şahısların kıyafetleri PKK'lıların kıyafetlerine benziyordu. Ben 15-20 metre kadar
ilerdeydim. Sesleri duyabiliyordum. Köyün girişinde araçların çamura saplandığını söyleyip
yardım istiyorlardı. Bu sırada köyün girişinde bekleyen başka şahıslarda vardı. Hava karanlık
olduğu için bu kişilerin kıyafetlerini ve sayılarını tam olarak göremedim. Ben bu şahısların silahlı
olduklarını gördüğüm için korkup eve döndüm. 5-10 dakika sonra İzzettin abimin evine tekrardan
gittim. Yengeme sordum gelen şahısların abilerim ile birlikte gittiklerini, henüz dönmediklerini
söyledi. Bende dama çıkarak nereye gittiklerine baktım. Hava karanlık olduğu için birşey
göremedim. O sırada silah sesleri geldi. Hemen sonra da 2 araç farlarını yakıp o bölgeden anayola

çıkıp Kızıltepe ye doğru gittiler.Şuanda 90 yaşlarında olan babam ile birlikte traktöre binip silah
seslerinin olduğu yerlere doğru gittik. Abdulbaki'nin o gün tarla sürmekte kullandığı traktörün olay
yerinde olduğunu ve çalışır vaziyette olduğunu, abilerim ile birlikteAbdulvahap, Abdulbaki,
Abdurrahman ve Tacettinin de öldürülmüş olduklarını gördüm. Yol kenarında hepsi kurşuna
dizilmişlerdi. bir süre sonra Abdulbaki'nin babası olan Mahmut YİĞİT jandarmayla birlikte olay
yerine geldi. Cenazeleri traktörle Kızıltepe'ye götürdük.
Ben o tarihlerde 19 yaşlarındaydım. Köyümüze hiç PKK'lının geldiğini görmedim. Bizi tehtit
etmiyorlardı. Bizden de birşey istemiyorlardı. Bu nedenle bu olayı PKK'nın yaptığını
düşünmüyorum. O dönemde görevli olan jandarma personelinden bazılarının yaptığına inanıyorum.
Bu kişilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını istiyorum. Yapan kişilerden şikayetçiyim.

II- GİZLİ TANIK OĞUZ'UN İFADESİ
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu bahse konu olaylara ilişkin
bilgi ve görgü sahibi olduğu kanaatine varılarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilen gizli
tanık Oğuz, ifadesinde özetle " Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Tuzluca Köyü'nde 7 kişinin katledilmesine
ilişkin duyum şeklinde bilgileri olduğunu, bildiği kadarıyla burada öldürülen 7 kişinin PKK
sempatizanı olduğunu, ancak haklarında resmi bir soruşturma yapılmaksızın örgüt mensubu
kıyafetleriyle köye gelen JİTEM elemanları tarafından alınarak yargılanmaksızın öldürüldüklerini,
hatta burada öldürülen kişilerin kendi traktörleri ile köy dışına çıkarıldığını, JİTEM elemanlarının
kendilerini PKK mensubu gibi tanıtarak 'aracımız köy dışında kaldı' deyip yardım istemek suretiyle
bu kişileri aldıklarını, " beyan etmiştir.

KÖY BOŞALTMA ve İŞKENCE OLAYLARI
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 1990'lı yıllarda gerçekleşen faili meçhul
cinayetlere ilişkin soruşturma yapıldığını öğrenen bazı kişilerin müracaat ederek Hasan Atilla
Uğur'un faaliyetleriyle bağlantılı olarak yaşadıkları mağduriyete veya tanık oldukları olaylara
ilişkin verdikleri ifadeler aşağıda sunulmuştur.

I- MAĞDUR İFADELERİ
A) ABİD KARAASLAN
Mağdur Abid Karaaslan ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Dikmen Beldesi nüfusuna
kayıtlıyım. Şu an İzmir'de ikamet ediyorum. C. Başsavcılığınızın 1990'lı yıllarda kamu görevlileri
tarafından yapılan hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin soruşturma yaptığını öğrenince ifade vermek
istedim.
1993 yılında şu anki cezaevinin yanındaki mahalleye hasta ziyaretine gitmiştik. Buradayken
eve baskın yapıldı ve beni aldılar. Üç gün Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaldım. Sonra
gözlerimi bağlayıp beni Mardin'e götürdüler. Mardin'de nereye götürüldüğümü bilmiyorum.
Burada yaklaşık 25 gün boyunca anüs bölgesine şişe sokmak ve sol elimin parmağı ile cinsel
organıma kablo bağlayarak elektrik vermek suretiyle işkence ettiler. İşkence boyunca bana PKK'ya
ilişkin sorular sordular. Daha sonra beni Dikmen'e getirdiler. Burada gözlerimi açtılar ve köy
odasının önünde bana işkence yapmaya devam ettiler. Buraya Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı
Hasan Atilla Uğur da geldi. Beni bizzat dövdü. Sağ ayak bileğimin iç kısmı ile sol el bileğim
çatladı. Buradan beni tekrar Mardin'e geri götürdüler. Yaklaşık beş gün kadar tekrar gözleri bağlı
durdum. Sonra Kızıltepe Adliyesi'ne getirildim. Savcı ifademi aldı. Mahkemeye sevk etti. Ancak
hakim beni tutuklamadı. Hakim böyle karar vermesine rağmen emniyet beni serbest bırakmadı ve

tekrar karakola götürdüler. Burada bir gece kaldıktan sonra tekrar savcılığa getirdiler ve
tutuklandım. On gün kadar Kızıltepe Cezaevi'nde ardından da Adıyaman Cezaevi'nde kaldım.
Burada tahliye oldum. Henüz hakkımda ceza verilmeden can güvenliğimi sağlamak için İzmir'e
taşındım. Daha sonra Diyarbakır 3. Nolu DGM bana yardım ve yataklıktan 3 yıl 9 ayceza verdi.
Torbalı'da yakalanıp Bergama Cezaevi'nde cezamı çektim. Cezaevinden çıkınca İzmir TİHV'de
tedavi gördüm.
Ben o dönem itibarıyla yani daha yakalanmadan önce PKK'nın ne olduğunu bile doğru
dürüst bilmiyordum. Bu örgütü cezaevinde tanıdım. Ceza almamı gerektiren hiçbir eylemim de
olmadı.
Bana o dönem itibarıyla işkence yapan Hasan Atilla Uğur ve diğer kişilerden şikayetçiyim."
şeklinde beyanda bulunmuştur.

B) TACETTİN ASLAN
Mağdur Tacettin Aslan ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Uluköy'de oturuyorum. 1990'lı
yıllarda bu köyde muhtarlık yaptım. Savcılığınız tarafından o dönemki faaliyetlere ilişkin
soruşturma yapıldığını öğrendiğim için ifade vermek istedim. 1993 yılında ben köyde muhtardım.
O dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur 12 muhtarı makamına çağırdı.
Hepimize köylerin koruculuk yapmasını istediğini söyledi. Biz korucu olmayacağımızı söyledik.
Bunun üzerine bize ya korucu olursunuz ya PKK'lı, ya da köyü terk edersiniz, size bir hafta süre
dedi. Ardından bir hafta sonra köye geldi. Beni ve köyde bulunan birkaç kişiyi askerler dövdü.
Beni bizzat Hasan Atilla'nın yanında bulunan Ahmet Üsteğmen dövdü. Mecbur kaldığımız için
köyü terk ettik. Herkes farklı bölgelere yerleşti. Biz köyden çıktıktan bir veya iki gün sonra Hasan
Atilla bir çok asker ile birlikte köye gelip evlerimizde bulunan her eşyayı yakıp yıkmışlar. Evlerin
hepsine de çok ağır zarar vermişler. Biz köyü terk ederken yanımıza az eşya almıştık. Çünkü bir ay
sonra döneriz diye düşünüyorduk. Ancak köyde kullanılır ev ve eşya kalmadığından bir daha geri
dönemedik. Köye tam olarak 12 sene sonra dönebildim.
O dönem Hasan Atilla ve askerleri 2-3 günde bir köye gelip hepimizi meydanda
topluyorlardı. Bizim köyümüz dağlık olduğu için sürekli bizi çıkmamız yönünde sıkıştırıyorlardı.
Ben Hasan Atilla Uğur'dan ve bizi köyden çıkarıp evlerimize zarar veren diğer kişilerden
şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

C) NUSRETTİN BAŞBOĞA
Mağdur Nusrettin Başboğa ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Arakapı Köyü'nde oturuyorum.
1993 yılı içinde Kızıltepe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur ve Üsteğmen Ahmet yanında
birçok korucu ve asker ile birlikte köyümüze sık sık gelip korucu olmamız ya da köyü terk etmemiz
için bizleri tehdit ediyorlardı. Her gelişlerinde köylüyü dövüyorlardı. Bizzat beni de Hasan Atilla
Uğur dövmüştü. 1993 yılı Ekim ayında Hasan Atilla Uğur ve ekibi tekrar geldi. Size bir hafta süre
köyü boşaltmazsanız olacaklardan sorumlu değiliz dedi. Biz de mecburen köyü boşalttık. Biz köyü
boşalttıktan sonra köyümüzü asker ve korucular ateşe verdiler. Köyümüze 2002 yılında döndük.
Ben tüm bu olaylar sebebiyle Hasan Atilla Uğur ve ekibinden şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını
istiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

D) BEKİR BAŞBOĞA
Mağdur Bekir Başboğa ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Uzunkaya Köyü'nde oturuyorum.
1993 yılında Kızıltepe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur ve onun yanındaki Üsteğmen Ahmet
birçok asker ile köye gelip bizi okula topladılar. Bu köy korucu olacak dediler. Korucu
olmayacağımızı söyleyince köyü boşaltmamızı istediler. O dönem abim Kemal Başboğa da dahil
olmak üzere 10-15 köylümüzü alıp götürdüler. Yaklaşık 10 gün karakolda işkence etmişler. Bu

baskılardan sonra bize köyü boşaltmak için 3 gün müsaade ettiler. Ancak biz birçok hayvanımız
olduğunu, onları sattıktan sonra köyü boşaltabileceğimizi söyledik. Yavaş yavaş hayvanlarımızı
satmaya başladık. Bir sabah korucu ve askerler geldiler. Hepimizi dışarı çıkarıp evlerimizi ateşe
verdiler. Ondan sonra köyden çıkmak zorunda kaldık. Ben ve ailem uzun yıllar Manisa'da yaşadık.
Ben 2000 yılında köye döndüm. O dönem benim ve bildiğim kadarıyla köylünün PKK ile irtibatı
yoktu. Ben ve ailem haksız bir şekilde bu muamelelere maruz kaldık. Bu olaylar sebebi ile bizi
köyümüzden zorla çıkaran evlerimizi ve hayvanlarımızı ateşe veren Hasan Atilla Uğur, Üsteğmen
Ahmet ve onların emrindeki asker ve koruculardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep
ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

E) KAYHAN AĞAOĞLU
Mağdur Kayhan Ağaoğlu ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Salkım Köyü'nde oturuyorum.
Benim oturduğum köy 1993 yılında boşaltıldı. Köyün boşaltılması için o dönemin komutanı Hasan
Atilla Uğur yanında asker ve korucularla birlikte sık sık köye gelip bizleri köy meydanında
topluyordu. Ya korucu olacaksınız ya bu köyü boşaltacaksınız diyordu. Ayrıca bizi köy yakınındaki
tarlalarda döverek işkence ediyorlardı. Bir süre sonra köyü boşalttık. İnsanlar zaten daha köyden
taşınmadan birçok kişinin evini köyü boşaltmaları için yakmışlardı.
Ben o dönemler 16-17 yaşlarındaydım. O dönem amcamın oğlu Ferhat Demircan kaçırıldı.
Hasan Atilla'nın emri üzerine korucular kaçırdı. 4-5 gün tutup bıraktılar. Ferhat Demircan halen
Kızıltepe Şenyurt Kasabası'nda yaşamaktadır.
O dönem babamın küçük kardeşi yani amcam Ömer Ağaoğlu Romanya'ya gitmişti. Ancak
asker onun dağa çıktığını sanıyordu. Atilla Uğur sürekli bana Ömer'i soruyordu. Hatta bir sabah
Hasan Atilla ve ekibi saat 04.00 civarında beni taşındığımız Şenyurt'daki evimden uyurken aldılar.
Beni Şenyurt Kasabası'ndaki belediye fırınının arkasında çok ağır şekilde dövdüler. Dövmeden
önce hiçbir şey sormadılar. Sonra bana yine Ömer'i sordular. Ben de korkudan Ömer geldiyse
karısının yanına gitmiştir dedim. Korkudan Ömer'in geldiğini ve onu Ferhat'a teslim ettiğimi
söyledim. Gelip gelmediğini bilmiyordum. Ömer'in karısı da Ferhat Demircan'ın ablasıydı. Bunun
üzerine Ferhat'ı da evinden aldılar. Bizi Salkım Köyü'ne götürdüler. Orada bizi Hasan Atilla Uğur
birbirimize dövdürdü. İkimize de sopa verdi. Birbirimize zorla vurduruyordu. Sonra tekrar Ömer'i
sordu. Ben çok dayak yeyince korkudan o şekilde ifade verdiğimi söyledim. Bunun üzerine beni
köy muhtarının evinin tavanına, Ferhat'ı da Selanik Ağaoğlu'nun evinin kapısına ayaklarımızdan
astılar. Hasan Atilla Uğur 'bunlar konuşmayacak, yakın bunları' dedi. Aynı anda yanında
bulunanlar her iki evi de gaz döküp ateşe verdiler. İkimiz de çok bağırdık. Ateş tam bizim
üzerimize yaklaşmışken çözülmemizi emretti. Sonra bizi köyün arkasında çimenin üzerinde sırt
üstü yatırttı. Bu esnada biraz uzakta 4-5 araba vardı. Orada birini dövüyorlardı. Dövenlerden biri
bizim tarafa seslenip Kayhan buraya gelsin koşarak dedi. Ben de koşarak oraya gittim. Orada
çamur içinde çok ağır şekilde dövülmüş biri yatıyordu. Onu tanıyıp tanımadığımı sordular. Ben
tanıyamadım. Sonra yüzünü yıkadılar. Dövdükleri şahsın amcamın oğlu Yusuf Demircan olduğunu
anladım. Tanıdığımı söyledim. Yine orada bana birkaç isim sordular. Bildiklerimi söyledim. Sonra
Yusuf ile beraber beni tekrar dövdüler. Burada Hasan Atilla Uğur da bizzat bizi dövdü. Sonra
Yusuf, Ferhat ve beni merkeze getirdiler. Burada dört gün Ferhat ile ben kaldık. Yusuf daha fazla
kaldı. İlk iki gün Hasan Atilla beni odasına çağırdı. Sorguladı. Bana soyun dedi. Üzerimdekileri
çıkarttım. Bu esnada odada kel kafalı iki şahıs daha vardı. İçerden örgüt mensuplarının giydiği
elbise ve ayakkabıları getirdiler. Bunları giy dedi. Elime de şarjörsüz bir kaleş verdi. Bana 'seni
şimdi dağa götürürüm, kafana bir kurşun sıkarım, sonra da bir terörist öldürdük diye geri getiririm,
cesedini de ailene teslim etmem' dedi. Ancak ben yine birşey bilmediğimi söyledim. Gerçekten de
bilmiyordum. İki gün dayak yedim. İki gün de yaralarım iyileşsin diye dövmeden beklettiler.
Dördüncü gün Ferhat'ı ve beni saldılar. Yusuf çok daha ağır dövüldüğü için birkaç gün daha kaldı.

Olaylar bundan ibarettir. Ben o zamanlar çok gençtim. PKK adlı örgütle hiçbir ilgim yoktu.
Amcam Ömer'in Romanya'ya gittiğini biliyordum. Hatta ben PKK'yı Hasan Atilla Uğur'dan
öğrendim diyebilirim. Niye dayak yediğimi, niçin işkence gördüğümü çok sonra öğrendim. O
süreçten sonra da hiçbir örgütsel faaliyette bulunmadım.
Ben bu olaylar sebebiyle Hasan Atilla Uğur'dan şikayetçiyim. Bana işkence eden diğer asker
ve korucuların kimliklerini bilmiyorum. Şayet tespit ederseniz onların da cezalandırılmasını
isterim, onlardan da şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

F) ABDULKADİR AĞAOĞLU
Mağdur Abdulkadir Ağaoğlu ifadesinde " Ben Kızıltepe İlçesi Şenyurt Beldesi'ne bağlı Salkım
Köyü'nde ikamet ediyorum. Doğduğumdan beri bu köyde yaşadım. Böyle bir soruşturma
yapıldığını öğrenince bildiklerimi anlatmak üzere geldim.
1990'lı yıllarda köyümüz Suriye sınırında olduğu için PKK'nın Suriye'deki kamplarından
Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensupları kimi zaman bizim köy civarından geçiyordu. O
dönemlerde Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olan Hasan Atilla Uğur sık sık asker ve korucularla
birlikte köye gelip hepimizi köy meydanında topluyordu. Teröristlere yardım ediyorsunuz, siz
Kürtsünüz, siz de teröristsiniz gibi sözler söylüyordu. Sonra yanındakilere emir verip bizi köy
civarındaki su kanallarına yatırtıyordu. Üzerimizde korucular yürüyordu. Bu işkenceye kadınları ve
bazen çocukları da dahil ediyordu. Bu şekilde Hasan Atilla Uğur ve onun yanındaki korucular bize
eziyet ediyordu. Bu işlemler esnasında askerler genellikle köy etrafında güvenlik tedbiri alıyorlardı.
Ayrıca bizi meydanda topladıklarında 'şimdi evleri arayacağız, erkekler beklesin, birer kadın
evlere gelsin' diyorlardı. Duyduğuma göre ev aramaları esnasında evleri bekleyen kadınlara tacizde
de bulunuluyormuş. Ancak kadınlar korktuğu için söylemiyorlardı.
O dönem Atilla Uğur ile birlikte gelen korucular bildiğim kadarıyla Dikmen Beldesi'ne bağlı
Derik Köyüve Milan Köyü korucularıydı.
Bu şekilde eziyetler sürerken bir gün Atilla Uğur yine gelip bizi meydanda topladı. Bize 'bir
hafta içinde köyü boşaltacaksınız, yoksa kötü olur' dedi. Köylüler gidecek bir yerleri olmadığını
söyleyip direndiler. Sonra Atilla Uğur ve ekibi gitti. Ancak bir iki gün sonra köyümüzden Ferhat
Demircan ve Vejdi Demircan'ı kaçırdılar. Bunların asker ve korucular tarafından kaçırıldığını
halktan görenler olmuş. Bunu duyunca köylüler Mardin'e gidip alay komutanlığına ve belediye
başkanlığına durumu anlatmışlar. Bunun üzerine Hasan Atilla Uğur köylüleri çağırdı. Ben de
gittim. Bize 'o iki kişiyi PKK kaçırdı deyin' dedi. Ancak köylüler bunu kabul etmedi. Kendisine
şahısları askerin kaçırdığına dair tanık olduğunu söyledik. Gerekirse Ankara'ya durumu
ileteceğimizi söyledik. Bunun üzerine birkaç gün sonra Ferhat ve Vejdi bırakıldı. Onlardan
duyduğuma göre kaçırılınca her ikisini bağlayıp araçların bagajında Arban Köyü'ne götürmüşler.
Sivil bir araba ile götürmüşler. Her iki şahıs da yaşamaktadır.
Bir müddet sonra Hasan Atilla Uğur yine ekibi ile köye geldi. Bizim köyden Necat Demircan
ve Ömer Ağaoğlu örgüte katılmıştı. Bu şahıslar daha sonra geri döndüler ve pişmanlık yasasından
faydalandılar.Hasan Atilla Uğur bu konuya ilişkin Kayhan Ağaoğlu ve Yusuf Demircan'a baskı
yaptı. Köye geldiklerinde Kayhan ve Yusuf'u ayaklarından muhtarın evinin tavanına astılar.
Ardından köydeki ahşap evleri mazot döküp yakarak, beton evleri de bomba atarak tahrip ettiler.
Bu eylemden önce yine hepimizi köy meydanına toplamışlardı. Bu eylem esnasında hayvanlarımız
ve eşyalarımız yandı. Bütün eylem boyunca Atilla Uğur oradaydı. Koruculara ve askerlere talimat
verdi.
Bu olaydan sonra bütün köylü Mardin, Kızıltepe, İstanbul ve Mersin gibi bölgelere yerleşti.
Arazilerimizi kullanamadık. Ben de babamlarla birlikte Mardin'e yerleştik. Bu şekilde köy
boşaltıldı. Köyün boş olduğu dönemlerde Atilla Uğur bizleri çağırıp 'köyü PKK yaktı derseniz ve
korucu olursanız tekrar köye dönmenize izin veririm, size her türlü devlet imkanını sunarım' dedi.

Biz kabul etmedik. Hatta bir seferinde bize köyü PKK'nın yaktığını belirten kağıtlar hazırlayıp
imzalamamızı istedi. Daha doğrusu bu kağıtları biz gitmeden hazırlatmış. İmzalayın dedi, ancak
hiçbirimiz kabul etmedik.
Sonraki bir dönemde devlet köylere dönüş projesi başlattı. Bu kapsamda biz de köyümüze
dönebildik. O dönem Atilla Uğur Kızıltepe'den gitmişti.
Anlattığım şekilde Hasan Atilla Uğur ve ekibi hiçbir haklı sebep olmaksızın bizlere zulmetti.
O dönemde bütün Kızıltepe Hasan Atilla Uğur'u tanırdı. Kendisinden herkes korkardı.
Olaylar bundan ibarettir. İfademde bahsi geçen herkes Kızıltepe İlçesi Şenyurt Beldesi ve
Salkım Köyü'nde yaşamaktadır.
Bizim köyümüz Şenyurt Beldesi'ne 2 km mesafededir. Bahsettiğim yakma ve bombalama
olayına ilişkin izler büyük ölçüde hala evlerde durmaktadır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

G) FERHAT DEMİRCAN
Mağdur Ferhat Demircan ifadesinde " Ben şu an Kızıltepe İlçesi Salkım Köyü'nde
oturuyorum. 1990'lı yıllarda bu köyün bağlı olduğu Şenyurt Kasabası'nda oturuyordum.
Hatırladığım kadarıyla Salkım Köyü'nün boşaltıldığı dönemlerde bir gün sabah çok erken
vakitte askerler beni Şenyurt'taki evimden aldılar. Sonradan öğrendiğime göre ablamın kocası olan
ve o dönem örgüte katılan Ömer Ağaoğlu'nu askerler Kayhan Ağaoğlu'na sormuşlar. Kayhan da
korkudan Ömer'in benim yanımda olduğunu söylemiş. Beni aldıktan sonra merkeze götürdüler.
Burada Kayhan da vardı. Hasan Atilla Uğur ellerimize birer sopa verip birbirimizi dövmemizi
istedi. Mecburen birbirimize vurduk. Sonra gözlerimizi kapatıp Salkım Köyü'ne götürdüler. İlk
aldıklarında merkeze götürürlerken de gözlerimiz kapalıydı. Köyde bizi Selanik Ağaoğlu'nun evine
götürdüler. Zaten köy boştu. Selanik'in evini kapı ve camlarını kırdılar. Hatırladığım kadarıyla
askerlerin yanında itirafçılar da vardı. İtirafçılardan birini Mervan diye çağırıyorlardı. Bu esnada
bütün askerlerin önünde birer bidon benzin ya da mazot vardı. Ayrıca Kayhan benden yaklaşık 150
metre uzakta muhtarın evinin önünde tutuluyordu. Sonra askerler evlere baktılar ve ardından bütün
evleri ateşe verdiler. Benim ellerim kelepçeliydi ve yere yatırılmıştım. Kayhan ne durumdaydı
bilmiyorum. Ayrıca amcamın oğlu Yusuf Demircan da askerler tarafından oraya getirilmişti. Yüzü
çok perişan haldeydi. Hatta ben ilk başta tanıyamadım. O derece dayak yemişti. Zaten benim
yüzümün de Yusuf'tan pek farkı yoktu. Biz de çok dayak yedik. Köy yandıktan sonra Hasan Atilla
Uğur sanki kendi emriyle yakılmamış gibi bana dönüp köyü kim yaktı diye sordu. Ardından köyü
PKK yakmadı mı dedi. Biz de mecburen evet dedik. Ardından bizi önce Salkım sonra Şenyurt
karakoluna getirdiler. Hasan Atilla Uğur Şenyurt'ta insanlara korucu olmaları yönünde baskı
içerikli sözler söyledi. Ardından da ilçe jandarma komutanlığına geldik ve yaklaşık bir hafta burada
tutulduk. Yaralarımız iyileşene kadar bizi bırakmadılar.
Bu olaydan yaklaşık bir sene sonra beni sivil giyimli şahıslar kaçırdı ve yedi gün tuttular.
Gözlerim kapalı olduğu için nereye gittiğimizi bilmiyorum. Ancak sürekli yer değiştirdiğimizi
hatırlıyorum. Köylülerimizin ifadelerinde benim köy boşaltmadan önce kaçırıldığımı söylediklerini
öğrendim. Ancak ben bahsettiğim gibi köy boşaltıldıktan sonra Kayhan ile birlikte işkence
gördükten yaklaşık bir yıl sonra kaçırıldım. O dönem beni bırakacakları zaman ismini Mahmut
olarak bildiğim başçavuş bana seni buralarda istemiyoruz gideceksin dedi. Ben de bırakıldıktan
sonra çok durmadım İstanbul'a gittim. Yaklaşık 2-3 yıl önceye kadar İstanbul'da yaşadım.
Olaylar bundan ibarettir. Benim yukarıda anlattığım olaylara maruz kalmamı gerektirecek
ciddi bir yasadışı eylemim olmamıştır. Ancak o dönem bunlar birçok kişiye yapılıyordu. Ben bu
olaylar sebebiyle kimseden şikayetçi değilim. O günleri unuttum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

H) ŞEYHMUS SÜER
Mağdur Şeyhmus Süer ifadesinde " Ben 1993 yılında Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü'nde

oturuyordum. O yıl bizim köye yakın bir dağda çatışma meydana geldi. Çatışmanın ertesi günü
sabah erken vakitte Kızıltepe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur birçok asker ve korucu ile
birlikte köyümüze baskın yaptılar. Hepimizi köy okulunun yanına döverek toplayıp yüz üstü
yatırdılar. Sonra evlerimize girdiler. Hem eşyalara hem evlere ağır zarar verdiler. Ardından Hasan
Atilla Uğur bize hitaben 'Üç gün süre veriyorum, üç gün sonra geldiğimde burada olursanız
yakarım' dedi. Bütün köylü üç gün içinde köyü boşalttık. Ben Kızıltepe'ye yerleştim. Birçok kişide
muhtelif şehirlere dağıldı. Ben halen Kızıltepe'de yaşıyorum. Yıllar sonra bazıları köye geri
döndüler. Benim ve ailemin köyden çıkarılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bizi mağdur eden
tüm kişilerden şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

II- KEŞİF
Mağdur Abdulkadir Ağaoğlu'nun beyanı dikkate alınarak Kızıltepe İlçesi Salkım Köyü'nde
16.05.2013 tarihinde keşif yapılmış, yapılan gözlemde birkaç evin yıkıldığı veya zarar gördüğü
tespit edilse de mevcut halin köy boşaltma eylemlerinin gerçekleştiği dönemde oluştuğunu ispat
eden net bir bulguya rastlanmamıştır.

III- MÜLKİ AMİRLİK İLE YAZIŞMA
Soruşturma kapsamında Kızıltepe Kaymakamlığına müzekkere yazılarak " Kızıltepe'de
güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerin listesi ve boşaltma işlemlerine ilişkin düzenlenen evrakın
sureti" istenilmiş, bu müzekkere mülki amirlikçe Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına havale
edilmiştir.
İlçe Jandarma Komutanlığının 19 Nisan 2013 tarihli yazısında " 1990'lı yıllarda hiçbir köyün
güvenlik gerekçesiyle boşaltılmadığı, vatandaşların kendi istekleriyle yaşadıkları bölgeleri terk
ettikleri ve bu sebeple de resmi bir işlem yapılmadığı, o dönem itibarıyla toplam 15 yerleşim
yerinin boşaltıldığı" belirtilmiş ve buna ilişkin iki adet çizelge sunulmuştur.

JİTEM'e İLİŞKİN TOPLANAN DELİLLER

I- GENEL AÇIKLAMA
Bilindiği üzere 1970'li yılların başında gruplaşma faaliyetlerine girişip 27.11.1978 tarihinde
Diyarbakır İli Lice İlçesi Fis Köyü'nde gerçekleşen toplantıda(1.Kongre) " parti" olarak kurulan
PKK, amacını " Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgeleri ile Suriye, Irak ve İran'ın belirli
bölgelerini de içine alan bağımsız bir Kürt Devleti kurmak" olarak belirleyen ve kuruluşundan
bugüne kadar binlerce kamu görevlisi ile sivil insanın yaşamını yitirmesine sebep olan sayısız
suikast, bombalama, baskın vb. suç teşkil eden eylemler gerçekleştiren bir terör örgütüdür.
Örgüt, 1982 yılı Ağustos ayında Suriye'de yaptığı 2. Kongre'de sözde Türk sömürgeciliğine
karşı ideolojik, siyasal, politik ve kısmen de askeri alanda yürütülen mücadelenin yeni bir
aşamaya(halk savaşı aşaması) geldiğine dair karar almıştır. Örgüt, çalışmaların silahlı mücadele
temelinde geliştirilmesini planladığı bu kongreden sonra kadrolarını Kuzey Irak alanına
kaydırmaya başlamış ve ilk öncü birlikler de Türkiye'ye gönderilmiştir.
1984 yılı Temmuz ayına kadar yurt içinde yürütülen çalışmaların yetersiz olduğu kanısına
varan örgüt, olumsuzlukları aşmak üzere yaptığı toplantıda Hezen Rızgariye Kürdistan'ı (HRKKürdistan Kurtuluş Birliği) kurmuş ve 15 Ağustos 1984 tarihinde HRK'nın kuruluşunu kitlelere
duyurmak üzere eş zamanlı olarak Eruh(Siirt) ve Şemdinli(Hakkari) saldırılarını düzenlemiştir.
Bağımsız Kürt devleti kurmak idealiyle vücuda getirilip süreç içinde amacını demokratik
özerklik, demokratik konfederalizm vb. ilan eden, zaman zaman yaptığı kongrelerde uluslararası
alanda meşruiyet kazanmak amacıyla adını KADEK, KONGRA-GEL vs. olarak değiştiren ve son

zamanlarda ülkemizin bir kısım topraklarını da içine alacak şekilde KCK adıyla devlet benzeri bir
yapılanma hedefleyen örgüt, aynı yöndeki silahlı faaliyetlerine 2013 yılı Mayıs ayında başlayan
geri çekilme sürecine kadar devam etmiş ve fakat bu tarih itibarıyla örgütün silahlı kadroları tasfiye
edilmemiştir.
15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve yapılan yargılama sonucu
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konulan Abdullah Öcalan, halen
örgüt içerisinde " lider" olarak kabul edilmekte ve avukatları aracılığıyla verdiği talimatlarla örgüt
faaliyetlerini yönetmektedir.
PKK, dünyadaki birçok ülke ile birlikte AB tarafından da " terör örgütü" olarak kabul edilip
yasaklanmıştır.
PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içinde Türkiye Cumhuriyeti nezdinde terörü
sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler esasen " silahlı mücadele" alanında yoğunlaşmış ve
silahlı mücadele de genel itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmıştır.
Terörle mücadele amacıyla yürütülen devlet faaliyetlerinin belirli dönemlerde legal çizgiden
kaydığı, başta TSK olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren kurumlarda çalışankamu görevlilerinin
organize ettiği oluşumlar bünyesinde örgüt mensuplarının, örgüte yardım edenlerin veya sempati
duyanların haklarında adli süreç başlatılmaksızın işkence, öldürme vb. hukuka aykırı eylemlere
maruz bırakıldıkları da bir gerçektir. Bugün itibarıyla ülkemizde, hukuk devleti bünyesinde hiçbir
zaman kabul görmeyecek olan bu faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen kişilere yönelik muhtelif
yargılama süreçleri devam etmektedir.
Yukarıda ayrıntısıyla açıklanan cinayetler, zorla köy boşaltmaları ve işkence olaylarına ilişkin
başlatılan bu soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, söz konusu eylemlerin
JİTEM adlı oluşumun faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphe teşkil eden
delillere ulaşılmıştır.
Bir dönem bazı kurumlar ve kişilerce bu yapının hayal ürünü olduğuna dair beyanat verildiği
bilinmekle birlikte, başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon terör örgütüne
ilişkin dava kapsamında verilen ifadeler ile ele geçirilen belgelerin yanı sıra bu davaya paralel
ilerleyen benzer dava süreçlerinde de JİTEM adlı oluşumun varlığını ortaya koyan delillere
ulaşılmıştır.

II- GİZLİ TANIK OĞUZ'UN İFADELERİ
(Tebligat Adresi: Mardin Tanık Koruma Büro Amirliği)

A) 20.02.2013
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu bahse konu olaylara ilişkin
bilgi ve görgü sahibi olduğu kanaatine varılarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilen
gizli tanık Oğuz, ifadesinde özetle " 1994 yılından itibaren 2010 yılına kadar geçici köy korucusu
olarak görev yaptığını, 1994 yılından önce de gayri resmi olarak 2 yıl süre ile çalıştığını, bu iki
yıllık süre içerisinde haber elemanı olarak jandarmaya yardımcı olduğunu,
Bazıları tarafından inkar edilse de JİTEM adlı örgütün varlığına kesin olarak şahit olduğunu,
hatta 1997-1999 yılları arasında JİTEM'e katıldığını, bu süre içerisinde JİTEM kimliği ile görev
yaptığını, o dönem Mardin İl Jandarma Komutanlığı içerisinde JİTEM'in binası olduğunu, o dönem
itibarıyla hatırladığı kadarıyla binanın girişinde silah müracaatı için bulunan bölümün yanından alt
kata inildiğini ve. JİTEM'in burada faaliyet gösterdiğini, buraya birçok kez gittiğini, kendisinin
Alay Komutanlığının nizamiyesine geldiğinde görevlinin kim olduğunu sorduğunu, JİTEM elemanı
olduğunu söylediğinde görevlinin içeriyle haberleştiğini ve JİTEM'in sivil mensuplarının gelip
kendisini aldığını,
JİTEM'in Kızıltepe bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere şahitlik ettiğini, bu kapsamda yapılan

öldürme vs. eylemleri bizzat görmediğini, ancak o dönem haksız yere yüzlerce kişinin gözaltına
alındığını ve akıbetleri hakkında bir bilgiye ulaşılmadığını bildiğini,
JİTEM'in Kızıltepe bünyesinde faaliyet gösteren liderinin o dönem Kızıltepe İlçe Jandarma
Komutanı olan Hasan Atilla Uğur olduğunu, bu şahsın üstünde de Mardin İl Jandarma Komutanı
Yardımcısı olan Yarbay Celal Kısa'nın bulunduğunu, Hasan Atilla Uğur tarafından 'bıçak timi'
adıyla oluşturulan ve hatırladığı kadarıyla 11 kişiden oluşan bir timin faaliyet gösterdiğini, bu tim
içerisinde askeri personel ile birlikte itirafçı ve korucuların da faaliyet gösterdiğini, bu timin
insanları evlerinden aldığını ve bir daha bu insanların çoğuna ulaşılamadığını, bildiği kadarıyla
alınan insanları bizzat bu timin öldürdüğünü, öldürülenlerden bir kısmına halen ulaşılamadığını,
birçok kişinin ise öldürüldükten sonra ya yol kenarlarına atıldığını ya da 'PKK mensubu olarak
çatışmalarda öldürüldü' diye lanseedildiğini,
O dönem itibarıyla Güneydoğu'da esasen kimin hangi tarafta faaliyet gösterdiğinin belli
olmadığını, bu bölgede yaşayan insanların çoğunun ya devlet ya da örgüt tarafında yer almak
zorunda bırakıldığını, yani kişilerin istemeseler bile yasadışı olaylar içinde yer almak zorunda
kaldıklarını,
JİTEM görevlilerinin terör örgütü ile mücadele ettiklerini lanse ederek terörle ilgisi olmayan
birçok kişiye de zulmettiklerini, bölgede yaşayan bazı kişilerle JİTEM yetkililerinin birlikte hareket
edip insanları örgüt mensubu oldukları için gözaltına aldıklarını ve bu kişilerin yakınları tarafından
JİTEM yetkililerinin anlaşmalı olduğu kişilere yüksek miktarlı paralar verildiğini, para verilince
gözaltına alınan kişilerin serbest bırakıldığını, yani bu oluşumun terörle mücadele etmekten çok
kendi çıkarına hizmet ettiğini, aynı zamanda da birçok kişiyi yargı makamlarına çıkarmaksızın
sorgulayıp infaz ettiğini,
Bölgede o zaman hakim ve savcı gibi kamu görevlilerinin hiçbir hükmü olmadığını, herşeyin
jandarmadan sorulduğunu,
Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Tuzluca Köyü'nde 7 kişinin katledilmesine ilişkin duyum şeklinde
bilgileri olduğunu, bildiği kadarıyla burada öldürülen 7 kişinin PKK sempatizanı olduğunu, ancak
haklarında resmi bir soruşturma yapılmaksızın örgüt mensubu kıyafetleriyle köye gelen JİTEM
elemanları tarafından alınarak yargılanmaksızın öldürüldüklerini, hatta burada öldürülen kişilerin
kendi traktörleri ile köy dışına çıkarıldığını, JİTEM elemanlarının kendilerini PKK mensubu gibi
tanıtarak 'aracımız köy dışında kaldı' deyip yardım istemek suretiyle bu kişileri aldıklarını,
Yine Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Katarlı Köyü'nde bulunan kuyuda birkaç yıl önce Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığının araştırma yaptığını, bu kuyudan birkaç kişiye ait kemik parçaları
çıkarıldığını ve sonrasında kuyunun kapatıldığını öğrendiğini, savcılığın o kuyuyu Yusuf Tunç'un
ailesinin müracaatı üzerine açtığını, o kuyunun altının çok geniş olduğunu ve orada bulunandan çok
daha fazla cesedin var olduğunu, çünkü o dönemde Hasan Atilla Uğur'un Katarlı Köyü'nü
boşalttırdığını, köyün 1993-1997 yılları arasında boş kaldığını, Hasan Atilla Uğur bu bölgeden
gidince tekrar köylülerin evlerine yerleştiklerini, köy boşaltıldığı zaman JİTEM mensuplarının
gözaltına aldıkları kişileri oraya götürdüklerini ve bu kişilerden kimine işkence edip kimini de
öldürdüklerini, genellikle gözaltına alınan kişilerden para verenlerin serbest kaldığını, öldürülen
kişilerin çok büyük ihtimalle o kuyuya atıldığını ve üzerlerine gübre döküldüğünü, oraya atılıp
öldürülen kişilerin üzerine gübre döküldüğünü ismini veremeyeceği bir itirafçıdan duyduğunu,
halkın da dediğine göre boşaltılmış olduğu halde o köye sürekli gece vakitleri arabaların girip
çıktığını, özetle o köydeki kuyuda savcılıkça bulunanlardan çok daha fazla ceset olduğunu,
savcılığın kapsamlı bir araştırma yaptığı takdirde çok daha fazla cesede ulaşılacağını düşündüğünü,
Ayrıca Kızıltepe İlçesi Kurun Köyü'nde bir kişinin evinden alınıp infaz edildiğini bildiğini,
bu infazın da JİTEM tarafından yapıldığını, burada öldürülen kişinin Hıdır Öztürk olduğunu,
PKK'nın bir kişiyi öldürecekse evinden alıp yakın bir yerde genellikle köy içinde
öldürdüğünü, kişilerin evlerinden alınıp cesetlerinin uzak yerlerde yol kenarlarında bulunması veya

hiç bulunamaması olaylarının JİTEM'in işi olduğunu, bu şekilde çalışan örgütün JİTEM olduğunu,
JİTEM'inöldürdüğü kişileri ya 'PKK'lı olarak çatışmada öldürüldü' ya da 'PKK tarafından
öldürüldü' şeklinde lanse ettiğini,
JİTEM yetkililerinin kendi emirlerindeki kişileri PKK militanı kılığında köylere gönderip
yardım istettiklerini, halkın da kimi zaman isteyerek kimi zaman da korktuğu için yardım
taleplerini karşıladığını, bir gün sonra da askerin yardım edenleri gözaltına aldığını, yine bu
kişilerden para verenlerin serbest kaldığını,
Güneydoğu'da bugün halen devam eden sorunlardan örgüt kadar JİTEM mensuplarının da
sorumlu olduğunu, hatta bu sorunun çözülememesinde JİTEM'in daha büyük payı olduğunu" beyan
etmiştir.

B) 15.04.2013
Gizli tanık Oğuz, 15.04.2013 günü yeniden alınan ifadesinde " Ben 20.02.2013 günü
savcılığınıza tanık sıfatıyla ifade vermiştim. O ifademde JİTEM adlı örgütün Kızıltepe ve çevre
ilçelerde yürüttüğü yasadışı faaliyetleri anlatmıştım. O ifadem doğrudur. O ifademde de belirttiğim
gibi Hasan Atilla Uğur bıçak timi olarak bilinen ve köy korucuları ile askerlerden ve de
itirafçılardan oluşan tim aracılığıyla yasadışı faaliyet yürütüyordu.
Bu bıçak timinde yer alan ve1990'lı yıllarda Kızıltepe'de faili meçhul cinayetler işleyen
kişilerin bildiğim kadarıyla isimlerini sayacağım.
İsmet Kandemir: Bu şahıs Kızıltepe İlçesi Yüksektepe Köyü'nde halen ikamet eder. Emekli
korucudur. Ben de 1990'lı yıllarda korucuydum. Bu şahsın bıçak timi içinde faaliyet gösterdiğini
kesin olarak biliyorum.
Kadir Yıldız: Bu şahıs PKK itirafçısıydı. Bu şahsın nerede olduğunu bilmiyorum.
Hatırladığım kadarıyla bir süre Derik'te çalıştı. Daha sonra Diyarbakır'a gitti.
Fahri: Bu şahsın kod adı Fatih'dir. Soyadını bilmiyorum. Bu şahıs da PKK itirafçısıdır.
Kızıltepe İlçesi Dikmen Beldesi nüfusuna kayıtlıdır. Şu an bildiğim kadarıyla İzmir'de
yaşamaktadır.
Abdurrahman Kurğa: Bu şahıs Kızıltepe İlçesi Doğanlı Köyü'nde oturur. Bu şahsın bıçak timi
içinde yer aldığını net olarak biliyorum. Bu şahıs da eskiden korucuydu. Şu an ne iş yapar
bilmiyorum.
Mehmet Salih Kılıçarslan: Bu şahıs da eskiden korucuydu. Kızıltepe'ye bağlı bir köyde halen
oturmaktadır. Bu şahsın da bıçak timi içinde yer aldığını net olarak biliyorum.
Üsteğmen Ahmet: Bu şahsın soyadını bilmiyorum. Hasan Atilla Uğur'un döneminde bu şahıs
Kızıltepe'de subay olarak görevliydi. Bu şahıs da bıçak timi içinde faaliyet göstermiştir. Şu an
nerede çalıştığını bilmiyorum.
Astsubay Erdal Uğur: Bu şahıs Hasan Atilla Uğur döneminde Kızıltepe merkez karakol
komutanı yada yardımcısıydı. Şu an nerde olduğunu bilmiyorum. Bu şahıs da bıçak timi içinde yer
alıyordu.
Başçavuş Ergün-Ünal: Bu şahsın ismini net bilmiyorum. Kendisine hem Ergün hem Ünal
diye sesleniliyordu. Bu şahıs da Kızıltepe ilçe jandarmada görevliydi. Şu an emekli olduğunu
biliyorum.
Ramazan Çetin: Bu şahıs da bıçak timinde görevliydi. Kendisi 1994 yılında evinden zorla
kaçırılan Yusuf Tunç'un alınmasında bizzat görev almıştır. Hatta öğrendiğime göre Yusuf Tunç'u
almak isterlerken o an evde bulunan Yusuf'un kardeşi Abdurrahman Tunç bu şahıslara ateş etmiş,
muhtemelen Ramazan Çetinbacağından yaralanmış, belki bacağındaki kurşun izi halen duruyordur.
O dönemler bu şahıs MHP Midyat ilçe başkanıydı. Şu an nerede olduğunu ve ne iş yaptığını
bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yukarıda bahsettiğim Mehmet Salih Kılıçarslan'ın ailesinden bir

bayan Ramazan Çetin'in ikinci eşi oldu.
Mehmet Emin Kurğa: Bu şahıs da korucuydu ve halen Doğanlı Köyü'nde oturur. Bu şahsında
JİTEM adına tetikçilik yaptığını duydum. Net bilgilerim yoktur. Konunun araştırılması gerekir.
Yukarıda adını saydığım kişiler Hasan Atilla Uğur'un emrindeydi. Gerek daha önceki
ifademde anlattığım gerekse sizin tespit ettiğiniz Kızıltepe'deki yasadışı faaliyetler bıçak timi adıyla
anılan bu oluşum tarafından gerçekleştirilmiştir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

III-İSTANBUL C.BAŞSAVCILIĞINDAN TEMİN
EDİLEN DELİLLER
Gizli tanık ifadelerinde adı geçen bazı şahısların Ergenekon terör örgütüne yönelik
soruşturmalara şüpheli sıfatıyla dahil edildikleri dikkate alınarak İstanbul TMK.m.10 ile görevli
Cumhuriyet Başsavcılığına iki kez talimat yazılıp " bu soruşturmalar kapsamında JİTEM'e ve
JİTEM mensubu olduğu iddia edilen kişilere ilişkin elde edilen delillerin gönderilmesi" istenmiştir.
Talimata istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilmiş olan Ergenekon
terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen deliller üzerinde İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan inceleme sonucutanzim edilen
30.10.2011 tarihli 28 sayfadan ibaret bir rapor ve ekleri, Hasan Atilla Uğur'un şüpheli sıfatıyla yer
aldığı iddianamenin ilgili kısımları ve gizli tanık Oğuz'un ifadesinde adı geçen bıçak timi
mensuplarına ilişkin elde edilen deliller aşağıda sunulmuştur.

A)ERGENEKON ADI VERİLEN SORUŞTURMA
KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN ELDE
EDİLEN BELGE VE DİJİTAL VERİLER
1.Tuncay Güney, Doğu Perinçek ve Veli Küçük Nezdinde Ele Geçirilen
Belge
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ergenekon terör örgütüne yönelik yürütülen
soruşturma kapsamında Tuncay Güney, Doğu Perinçek ve Veli Küçük nezdinde ele geçirilen ve
2009/188 sayılı iddianamede delil olarak sunulan " Ergenekon Analiz, Yeni Yapılanma Yönetim ve
Geliştirme Projesi" adlı belge içeriğinde"… Ergenekon, benzer bir örneği kendi içinde JİTEM
gerçeği ile yaşayarak yeterli deneyim elde etmiştir. Bu deney kazanımı, bugün düzenlenecek olan
"yeni yapılanma" için çok önemli ve pozitif bir kazanımdır. Gerek ülke içinde gerek dışında
istihbarat birimlerinin mevcut olumsuz imajını da kendiliğinden ortadan kaldıracaktır.
Bu noktada bir saptama yapılmasını yararlı görmekteyiz şöyle ki: Ergenekon içinde sivil
personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir
analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate
alındığında endişeler/önyargılar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü; insan yapısındaki yapı
taşları özellikleri dikkate alındığında asker/sivil ayrımı yapılamayacağı onaya çıkar." şeklinde
ibareler olduğu belirlenmiştir.

2. Jitem'ci ve Mit'ci Gazeteciler
Aynı soruşturma kapsamında birçok örgüt mensubu nezdinde ele geçirilen " Jitem'ci ve Mit'ci
Gazeteciler" başlıklı doküman içeriğinde "... Halen ABD'de bulunduğu ve CIA'in danışman kadrosu
içinde görevli olduğu belirtilen Mehmet Eymür tarafından açılan www.atin.org adlı internet
sitesinde 05 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan yazıda "Kara Kalem" ve "Çift Meslekliler" olarak
tanımlanan MİT ile JİTEM elemanlarının kod adları verilmek suretiyle deşifre edildiği,
...JİTEM'ci gazetecinin Mesut Yılmaz ve Abdullah Çatlı'nın birlikte görüntülendiği fotoğrafı
DYP'li bir milletvekiline sattığı" şeklinde ibareler olduğu belirlenmiştir.

3.Arif Doğan Nezdinde Ele Geçirilen Belgeler
Arif Doğan'ın(Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafındanhakkında silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti, 6136 SKM ve
açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etme suçlarından kamu davası açılmıştır. İddianame
No: 2009/188) Beykoz Polonezköy Yolu No:117 sayılı adreste bulunan ve depo olarak kullanılan
emlak dükkanında yapılan arama sonucu JİTEM'in kuruluşuna ilişkin resmi yazı niteliğindeki
belgeler ile el yazıları ele geçirilmiştir.
Başında GİZLİ ibaresi bulunan ve " SAYIN KOMUTANIM" ibaresiyle başlayan resmi yazı
niteliğindeki belge içeriğinde " Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bir istihbarat ünitesi
olmadığı ve buna ihtiyaç duyulduğu, bu amaçla başlangıçta bölgeyi iyi tanıyan subayların Aralık
1986 tarihinden itibaren görevlendirildiği, bu kişilerin ferdi çalışmalarının komutanlıkça başarılı
görülmesi üzerine 24 Ağustos 1987 tarihinde bu personeli kuruluş altında toplamak maksadıyla
kadrolu olarak Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kurulduğu" şeklinde ibareler bulunduğu
belirlenmiştir.
Başında " JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KARARGAHI" ibaresi bulunan Eylül
1987 tarihli resmi belge içeriğinde " Yaklaşık 20 gün süre ile İstihbarat Başkanlığı bünyesinde
çalışan Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının güneydoğu bölgesinde cereyan eden iç güvenlik
harekatının özelliği nedeniyle 14 Eylül 1987 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığı hareket
kontrolüne ve 13 Ekim 1988 tarihinde de ikinci bir emre kadar Jandarma Asayiş Komutanlığı
emrine verildiği" şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
Başında " T.C. J.GN. K. JANDARMA ASAYİŞ KOMUTANLIĞI DİYARBAKIR" ibaresi
bulunan ve DİYARBAKIR JİTEM GRUP KOMUTANLIĞINA hitaben tanzim edilen 30 Nisan
1990 tarih ve Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal imzalı yazı içeriğinde " 1990
yılı yaz tertipleme planlarının 15 Nisan 1990 tarihine kadar Jandarma Asayiş Komutanlığına
gönderilmesi" şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
Başında " JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI" ibaresi bulunan Mesaj Formu başlıklı
3590 sayılı belgede " Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birlik Komutanlığının
kuruluşundaki özel istihbarat ve operasyon timlerinde erbaş ve erlerin grup ve birlik
komutanlıklarınca Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Hakkari illerinde konuşlandırılmış jandarma
birliklerinden emrin alınması ile birlikte seçileceği" şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
Ekinde " Öngörülen Jitem Teşkilat Şeması" ve " Jitem İl Kadro Çizelgesi" başlıklı iki belgenin
bulunduğu Binbaşı Cem Ersever imzalı, Andıç başlıklı ve Diyarbakır 3. Jandarma İstihbarat Grup
Komutanlığından Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığına gönderilen " Jandarma Genel
Komutanlığının 29 Mayıs 1990 tarih ve HRK.:0963-17-90/TŞK.Ş.(189) sayılı emriyle kurulan ve
halen J.TMK.1-22 teşkilat malzeme kadrosunu uygulayan Jandarma İstihbarat Gruplar
Komutanlığının Reorganize Edilmesi Konusunun İncelenmesi" konulu 8 sayfalık belgenin
" ÖNCESİ" başlıklı bölümünde " Jandarma Genel Komutanlığının 24 Ağustos 1987 tarihli emri ile
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Jandarma İstihbarat
Gruplar Komutanlığı bu kuruluşu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet göstermiş, Jandarma
Genel Komutanlığının 23 Mart 1989 ve 05 Nisan 1989 tarihli emirleriyle istihbarat timlerinin sayısı
6'ya çıkarılmıştır. Bu dönemde görev geçici görevle 1. Bölgede atamalı personel tarafından
sürdürülmüştür. 13 Ekim 1988 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığının emrine verilen Jandarma
İstihbarat Grup Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 23 Kasım 1988 tarihli teklifi ve 23
Mart 1989 tarihli onayı ile deneme mahiyetinde "JANDARMA İSTİHBARAT VE TERÖRLE
MÜCADELE GRUP KOMUTANLIĞI(JİTEM)" adı altında Jandarma Genel Komutanlığının 29
Mayıs 1990 tarihli emrine kadar görev yapmıştır. Halen Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı
adı altında kuruluşundaki 3 grup komutanlığı ile görev yapmaktadır." ibarelerine yer verildiği,

" İNCELEME" başlıklı bölümünde özetle " Jandarma İstihbarat Grupları ve bu Gruplara bağlı
Jandarma İstihbarat Timlerinin mevcut uygulamaya göre konuşlu bulundukları görev alanlarında
müstakil ve diğer icra unsurlarından tamamıyla ayrı faaliyet sürdürdükleri, zaman içinde büyüyen
ve müstakil konumunu sürdüren bu teşkilatın ihtiyaçlarının karşılanmasında giderek artan oranda
güçlüklerle karşılaşıldığı, anılan istihbarat teşkilatının yasal bir statüye de kavuşturulmamış
olmasının görev etkinliği ve konumunu olumsuz yönde etkilediği, teşkilata personel seçimi
yapılırken gelişmiş ülkelerde aranan ölçütlere uyulmadığı, mevcut teşkilatın sorgu ve operasyon
niteliklerine sahip olmadığı, mevcut istihbarat timlerine sorgu ve operasyon yapma yetki ve imkanı
tanınması gerektiği, ayrıca bu unsurların müstakil değil de bulundukları ildeki İl Jandarma
Komutanlıklarının emir kuruluşunda faaliyet göstermelerinin yararlı olacağı, öngörülen JİTEM
teşkilatının reorganize edilmiş teşkilat şemasının EK-A'da sunulduğu" şeklinde görüş içerikli
tespitler yapıldığı belirlenmiştir.
Başında " JANDARMA ASAYİŞ KOMUTANI EMRİ İLE KURULAN GÖREV ALACAK
OLAN ŞEHMUZ BABAT VE EKİBİNİN LİSTESİDİR" ibaresi bulunan ve Cem Ersever ile
Şehmuz Babat ve iki kişinin daha imzası bulunan çizelge içeriğinde " toplam 20 kişinin ad-soyadı,
doğum tarihi, baba adı, memleketi ve 250.000 tutarlı para" yazılı olduğu ve çizelgede ismi bulunan
herkesin kendi bölümüne imza attığı belirlenmiştir.
Başında " SENETTİR" ibaresi bulunan ve Teslim Eden olarak Cem Ersever'in, Hazırun olarak
Şaban Bayrak'ın ve Teslim Alan olarak Şehmuz Babat'ın imzaladığı 25.04.1989 tarihli belge
içeriğinde " Jandarma Asayiş Komutanı emri ile Şehmuz Babat'a 5.000.000 TL teslim edildiği"
şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
Başında " JANDARMA ASAYİŞ KOMUTANI EMRİ İLE KURULAN GÖREV ALACAK
OLAN A.KERİM BABAT VE EKİBİNİN LİSTESİDİR" ibaresi bulunan ve Cem Ersever ile
A.Kerim Babat ve iki kişinin daha imzası bulunan çizelge içeriğinde " toplam 21 kişinin ad-soyadı,
doğum tarihi, baba adı, memleketi ve 250.000 tutarlı para" yazılı olduğu ve çizelgede ismi bulunan
herkesin kendi bölümüne imza attığı belirlenmiştir.
Başında " SENETTİR" ibaresi bulunan ve Teslim Eden olarak Cem Ersever'in, Hazırun olarak
Şaban Bayrak'ın ve Teslim Alan olarak A.Kerim Babat'ın imzaladığı 25.04.1989 tarihli belge
içeriğinde " Jandarma Asayiş Komutanı emri ile Şehmuz Babat'a 5.000.000 TL teslim edildiği"
şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
Başında " J.İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE GRUPLAR KOMUTANLIĞI
EMRİNE ATANAN SUBAYLAR" yazılı belge içeriğinde " Veli Küçük'ün Arif Doğan'dan sonra
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından JİTEM Grup Komutanlığına atanması da dahil 20 subayın
yeni görev yerlerini içeren çizelge" bulunduğu belirlenmiştir.
Başında " J.İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE GRUPLAR KOMUTANLIĞI
EMRİNE ATANAN ASTSUBAYLAR" yazılı belge içeriğinde " 25 astsubayın muhtelif Jandarma
İstihbarat Tim Komutanlıkları emrine atandığını belirten çizelge" bulunduğu ve bu belge içinde
bazı astsubayların eski görev yeri "JİTEM-1. Brl. K./Mardin" şeklinde belirtilerek açıkça JİTEM
kısaltmasının kullanıldığı belirlenmiştir.
Arif Doğan'a ait olan ajandadaki el yazılı notta " Veli Küçük'ün Arif Doğan'dan sonra Jitem
Grup Komutanı olduğunun, A.Cem Ersever'in Jitem-2 Blrl. K./Silopi'den -okunabildiği kadarıyla9 no.lu İsth. Tim. K'na atandığının ve bunların dışında toplam 13 askerin yeni ve eski görev yerleri
ile sicillerinin" yazılı olduğu belirlenmiştir.

4.Mehmet Zekeriya Öztürk Nezdinde Ele Geçirilen Belge
Ergenekon soruşturması kapsamında Mehmet Zekeriya Öztürk isimli şahıs nezdinde ele
geçirilen " v.doc" isimli dijital veri içindeki " İDDİALAR" başlıklı belgenin" ANAP MANISA
MILLETVEKILI TEVFIK DIKER'E VERILEN VE ONUN TARAFINDAN KOMISYONA

INTIKAL ETTIRILEN MUSTAFA DENIZ'IN YAZISINDAKI IDDIALARI" başlıklı bölümünde
" Ferit kod adli Mustafa DENIZ'in salıverildikten sonra basta JITEM olmak üzere Emniyet
istihbarat örgütlerine yardım ettiği. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü Hanefi AVCI tarafından
kendisine taşıması için Brovning marka L27507 seri nolu silahın verildiği ve ayni dönemlerde kısa
adi JITEM olan Jandarma İstihbarat Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalıştığı,
Çalışması sırasında gösterdiği üstün çaba sonunda teşkilatta sorumlu emekli Binbaşı Cem
ERSEVER'in yardımcılığını yaptığı, çalışma arkadaşları arasında Ali Hoca kod adli Ali
OZANSOY, Sarı Adil kod adlı Adil TİMURTAŞ ve Mete kod adli İbrahim BABAT ile birlikte
çalıştığı,
Bu çalışmalar sırasında bazı güvenlik görevlilerinin zorla adam kaçırma, fidye, uyuşturucu
madde kaçakçılığı gibi suçlara karıştığının belirlenmesi sonucu JITEM içinde görüş ayrılığı çıktığı,
emekli Binbaşı Cem ERSEVER, Mustafa DENIZ ve Ali OZANSOY'un raporları üzerine Jandarma
Genel Komutanı eşref BITLIS tarafından Adil TIMURTAS ve İbrahim BABAT'in
uzaklaştırıldığını, bu iki şahsin bunun üzerine Diyarbakır’dan tanıdıkları Hanefi AVCI'nın yanına
sığındıkları ve emniyet içinde oluşturulan gizli oluşumlara katıldıkları,
Sarı Adil kod adli Adil TIMURTAS ile Mete kod adli Ibrahim BABAT'ın uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı islerine bulaştıkları, istihbarat raporlarını devletin bazı kademelerinden gizleyerek özel
şahıslar için çalışma yaptıkları, bu çalışmalar için emirleri halen Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı’nda teknik islerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan
Hanefi AVCI'dan aldıkları,
Bu çalışmalar sırasında önce JITEM sorumlusu emekli Binbaşı Cem ERSEVER'in, ardımdan
da Ferit kod adli Mustafa DENİZ'in Adil TIMURTAS ve İbrahim BABAT'ın içinde bulundukları
oluşum tarafından öldürüldüğü, bu şahısların halen, oluşturulan bu yapı içinde çalışmalarını
sürdürdükleri, üzerlerinde emniyet tarafından verilen silah ve kimlik taşıdıkları belirlenmiştir."
şeklinde ibareler olduğu belirlenmiştir.

5.Şirketler ve Köstebekler
Ergenekon soruşturması kapsamında birçok şüpheli nezdinde ele geçirilen " ŞİRKETLER ve
KÖSTEBEKLER" adlı dokümanın " SUSURLUK RAPORU-SİLAHLAR ve CİNAYETLER"
başlıklı bölümünde;
" TARİH : Ocak1991
YER : MKE Silah Fabrikaları
MKE yetkililerinin eline geçen mesaj oldukça ilginçtir. Çünkü, 100 bin adet silahın üzerinden
seri numaralarının 'Çok Gizli' yürütülecek bir işlemle silinmesi isteniyordu. Alışılagelmiş bir emir
olmadığından MKE yetkilileri "emir tekrarı" istediler. Gelen ikinci emrin ardından faaliyete geçen
yetkililer, fabrikada çalışanlar içinden güvenilir 9 kişi seçip, "Biz bu silahları bir kuzey ülkesi için
fason ürettik. Ama damgalanmaması ve numaralanmaması gerektiğini unuttuk" diye yönlendirip 4
gece süren bir çalışma sonucunda silahları hazırlattılar.
Birkaç gün sonra MKE'ne 11 kamyon eşliğinde gelen üst rütbeli bir subay, "Ben, Jitem
Komutanıyım. Silahları ve size gelen yazılı emri almaya geldim " dedi.. MKE yetkilisi silahların
hazır olduğunu ancak 'yazılı emri' verebilmesinin mümkün olmadığını söyleyince, kendisini Jitem
Komutanı olarak tanıtan subay, elindeki dosyadan bir başka 'yazılı emir' çıkartıp gösterdi ve daha
önce gelen 'yazılı emri' geri alıp silahları 11 kamyona yükletip MKE'den ayrıldı....
TARİH: 15 Ocak 1991
YER : Irak sınırı
TANIK: Jitem Adana, Urfa ve Gaziantep İlleri Sorumlusu Albay Durmuş
Coşkun Kıvrak
Ocak ayının 15 günü Irak sınırında 700 kadar PKK militanı Jandarma Albay Durmuş

Coşkun Kıvrak komutasındaki kuvvetlerce sarılmışlar, kaçacak küçük bir delik dahi bırakılmamıştı.
Albay Durmuş Coşkun Kıvrak, son darbeyi vurmak üzere harekete geçecekti ki; 'Ankara bağlantılı'
bir 'telsiz emri' geri çekilmelerini deklare etti. Beyninden vurulmuşa dönen Jandarma Komutanı
Durmuş Coşkun Kıvrak, hayatında belki de ilk kez bir emre itiraz ediyordu. Ancak, telsiz emri 'geri
çekilin' diyordu ve öyle de yapıldı.
UĞUR MUMCU'NUN HATASI!
Deneyimli gazeteci Uğur Mumcu, eline geçen dosya içinde geçen bilgileri 'onaylatmak'
amacıyla bazı yerlere telefonlar etmeye başladı. Ve hayatının hatasını yaptığını hiç düşünemedi...
Dosyayı kendisine ulaştıran kaynak, bu gelişimden haberdar oldu ve Uğur Mumcu'yu telefonla
arayarak, "Ne yaptın sen?.. Bu işin ucu pis, ölümüne mi susadın?" diye, ikazda bulundu ve dosyayı
unutmasını söyledi. Ancak, Jitem Komutanı Jandarma Albay Durmuş Coşkun Kıvrak da geç
kalmıştı. Çünkü, bugün 'Çete' olarak anılanlar kararlarını vermişlerdi..." şeklinde ibareler yer aldığı
belirlenmiştir.

6. Gümrük Müsteşarlığı Birinci Sınıf Kamu Görevlileri ve Destek
Durumları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Balyoz soruşturması kapsamında ele geçirilen
" Gümrük Müsteşarlığı Birinci Sınıf Kamu Görevlileri ve Destek Durumları" adlı belge içerisinde
bazı kamu görevlilerinin dini inançları ve siyasi konumlarına ilişkin bilgiler yer aldığı, bu
görevlilerden ikisinin isminin karşısına " Ulusalcı, Mit ve JİTEM'le de bağlantılı, aktif, güvenilir"
ibarelerine yer verildiği belirlenmiştir.

B)İLETİŞİM TUTANAKLARI
1. İbrahim Şahin
Ergenekon soruşturması kapsamında mahkeme kararına istinaden uygulanan iletişimin
denetlenmesi tedbiri kapsamında 14.05.2008 günü İbrahim Şahin ile B.O. arasında gerçekleşen
görüşmede İbrahim Şahin'in "... .Tokatlı çocuk burada fabrikası var bugün fabrikasına da gittim
akşam eve de geldi de bu jandarmaya JİTEM'e eşofmanlar yapmış geçen sene özel timin ihalesini
kaybettim diyor..." şeklinde beyanlarda bulunduğu belirlenmiştir.
02.01.2009 tarihinde de İbrahim Şahin'e Fatma Cengiz isimli şahıstan " Yav 100 defa söyledim
pkk 5 kez denedi yapamadı korkma tutturdu, nlar pkk değil JİTEM diye" şeklinde SMS
gönderildiği belirlenmiştir.

2. Adil Serdar Saçan
Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli Emcet Olcaytu'nun mahkeme kararına istinaden
uygulanan iletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında 18.08.2008 günü saat 15.25'te Adil Serdar
Saçan ile görüştüğünün belirlendiği, bu görüşmede Adil Serdar Saçan' ın ".. .biliyorum o
soruşturmanın nasıl olacağını, olduğunu, yalnız yavaş yavaş JİTEM'e doğru kaymaya başladı da,
bir kaysınlar da bakalım, orda asıl..." dediği belirlenmiştir.

C)SORUŞTURMA KAPSAMINDA ALINAN İFADELER
Ergenekon soruşturması kapsamında JİTEM adlı yapılanmaya ilişkin beyanda bulunan şüpheli
ve tanıkların ifadeleri aşağıda sunulmuştur.

1.Gizli Tanık Aydos'un İfadesi
Gizli tanık Aydos, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 27.10.2008 tarihinde
verdiği ifadede özetle " 1989 yılında o tarih itibarıyla yüzbaşı olan Cem Ersever ile tanıştığını, bu

şahısla kimsenin görmediği yerlerde görüşüp kendisine PKK terör örgütü mensuplarına ilişkin
bilgiler verdiğini, 1991 yılında babasının borçlandığını ve alacaklıların kendilerini sıkıştırdığını,
yardım istemek amacıyla durumu Cem Ersever'e anlattığını, Cem Ersever'in kendisine yardım
edeceğini söylediğini, aynı dönemde bir gün Cem Ersever'in kendisine 'üst sokakta yürü, seni
oradan alacağız' dediğini, buradan kendisini araba ile aldıklarını ve beraber Mardin İl Jandarma
Komutanlığına gittiklerini, iki katlı binadan içeri girip üst kata çıktıklarını, burada Cem Ersever'in
kendisini dışarıda bekletip bir odaya girdiğini ve 5 dakika sonra kendisini içeri çağırdığını, içeride
daha sonradan adını Veli Küçük olarak öğrendiği şahsın oturduğunu, burada Veli Küçük'ün
kendisine mahallesinde oturan bazı kişilerin isimlerini verip bu şahıslara ilişkin Cem Ersever'e bilgi
vermesini söylediğini, ayrıca kendisinden devlete sempati duyan arkadaşlarını Cem Ersever'le
tanıştırmasını istediğini, daha sonra kendisini aldıkları yere bıraktıklarını, yaklaşık 7-8 ay kadar bu
şekilde Cem Ersever'le çalıştığını,
1992 yılının sonunda çok borçlandıklarından ötürü İzmir'e taşındıklarını, bir süre sonra Cem
Ersever'i bulmak için Mardin'e geldiğini, Diyarbakır'da olduğunu öğrenmesi üzerine oraya gidip
kendisiyle buluştuğunu, burada Cem Ersever'in kendisine 'ne yap et aileni Mardin’e geri getir'
dediğini ve yaklaşık 3.500 $ para verdiğini, kendisinin de İzmir'e geri dönüp ailesini Mardin'e
getirdiğini,
Bu andan itibaren Kızıltepe'de bir ev kiraladıklarını, alacaklıların da döndüklerini öğrenince
paralarını istemeye başladıklarını, durumu Cem Ersever'e anlattığını, onun da kendisine yüklü
miktarda para verip dükkanını tekrar açmasını istediğini, bunun üzerine Kızıltepe'de lastik dükkanı
açtığını, bundan sonra Cem Ersever'in daha sık yanına gidip gelmeye başladığını,
Bir gün Cem Ersever'in dükkana geldiğinde kendi adına düzenlenmiş olan ve üzerinde
'Jandarma Genel Komutanlığı JİTEM İstihbarat Görevlisi' yazılı olan A4 kâğıdının 1/3'ü
büyüklüğünde bir belge verdiğini, bu tarihten sonra 6 ayda bir yenilenen bu belgenin 2 kez daha
Cem Ersever tarafından ve Cem Ersever öldürüldükten sonra da 1996 yılına kadar Jandarma
İstihbarat Şube Müdürü olan Binbaşı Muhammet Demirel tarafından kendisine verildiğini, bu belge
ile her yere rahatlıkla girip çıkabildiğini, kolluk güçlerince yollarda yapılan uygulamalarda bu
belgeyi gösterdiğini ve hiçbir zorlukla karşılaşmadan hareket edip silah taşıyabildiğini,
1996 yılında Kızıltepe'den Abdulkadir Erol isimli korucunun kendisine her seferinde 10.000
DM para karşılığında Batman'dan koyun getirttiğini, üçüncü sevkiyatta yakalandığını ve bu suçtan
yargılandığını, sonradan öğrendiği kadarıyla koyun sevkiyatının eroin naklini gizlemek için
yapıldığını öğrendiğini, Abdülkadir Erol ve oğlu Halim Erol'un 1992-1996 yıllarında Kürşat kod
adlıHasan Atilla Uğur'un köy koruculuğunu yaptıklarını,
Cem Ersever’le Kızıltepe'de 47 FM isimli radyo binasında da görüştüklerini, radyonun sahibi
olan Arif kod adlı Mehmet Emin'in itirafçı olduğunu, 1992 yılında polisin PKK’ya karşı yaptığı bir
operasyon kapsamında bu şahsın evini bastığını ve çıkan çatışmada annesi ile babasının öldüğünü,
Mehmet Emin'in Fırat kod adlı kardeşinin de Batman kırsalında PKK adına faaliyet gösterdiğini,
Cem Ersever'le her görüşmelerinde kendisine 'komutanın sana selamı var' dediğini, bu
komutanın Veli Küçük olduğunu,
1993 yılında istifa etmeden 1 ya da 1,5 ay önce Cem Ersever'in Kızıltepe'deki dükkanına
Hogir kod adlı şahısla gelerek kendisine 'hazırlanmasını ve 2 gün işleri olduğunu' söylediğini ve
fakat nereye gideceklerini söylemediğini, bunun üzerine giyinip Kaleshnikov marka tüfeğini yanına
alarak bu şahıslarla birlikte arabaya bindiğini, arabayla Pozantı'ya geldiklerini ve burada Cem
Ersever'in arayıp çağırması üzerine Mehmet Ali Yaprak isimli şahısla buluştuklarını, Mehmet Ali
Yaprak'ın sol elinin hep sarılı olduğunu, Hogir'in Mehmet Ali Yaprak'ın arabasına bindiğini, iki
araba halinde Ankara'ya geldiklerini, Ankara'da Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan GAP Otel'e
girdiklerini, otelin ikinci katına çıkıp 303 no.lu odanın önüne geldiklerini, Cem Ersever ve Mehmet
Ali Yaprak'ın bu odaya girdiklerini, kendisinin, Hogir'in ve iki korumanın kapı önünde yaklaşık 5

dakika beklediklerini, daha sonra Cem Ersever'in kapıyı açarak Hogir ile kendisini içeri çağırdığını,
içeride Sakallı ve Ahmet Hoca kod adlarıyla tanıdığı ve Susurluk olayından sonra Yeşil kod adıyla
bildiği Mahmut Yıldırım ve Veli Küçük'ün olduğunu, Yeşil'in sürekli Mehmet Ali Yaprak'ı
azarladığını, Veli Küçük'ün ise ona 'senin yerin de dolar Yaprak' dediğini, bu esnada Cem
Ersever'in kendilerine dönerek 'hadi çıkalım' dediğini ve oradan ayrıldıklarını,
Mehmet Ali Yaprak'ın o dönemde40-45 yaşlarında olduğunu, Captagon isimli uyuşturucu
hapın alım-satımıyla uğraştığını ve bu işin Türkiye'deki bir numaralı adamı olduğunu, hatta bu hap
üzerindeki yaprak işaretinin bu şahsın soyadından geldiğini, daha önceleri uyuşturucu madde
hazırlarken sol elini asit yaktığı için bu elinin hep sargılı olduğunu, şeker hastası olduğu için de
yaralarının kapanmadığını, bu şahsın 2004 yılında Kartal Cezaevi'nde kendisinin yanında şeker
komasına girip öldüğünü, şu an aynı yasadışı işi bu şahsın oğulları ve kardeşinin yaptığını,
GAP Otel'den çıkınca Cem Ersever'in kendisinden Mardin'e dönmesini istediğini ve 80.000
DM para verdiğini, Cem Ersever'in verdiği parayla borçlarını ödediğini ve teşekkür ettiğinde
Cem'in kendisine 'oğlum şerefsize kesilen ceza 3.000.000 DM ama ben sizinle aynı parayı aldım'
dediğini, kendisine 'Mardin'e geri dönecek misin?' diye sorduğundacevaben 'ben de bilmiyorum
oğlum, şu anda kendimi kullanılmış bir orospu gibi görüyorum' dediğini, anladığı kadarıyla Cem
Ersever'in OHAL Bölgesinden alınmayı hazmedemediğini, Cem'in yokluğunda bölgede Yeşil'in
etkin olduğunu ve kendisine verilen beyaz renkli Range Rover marka araç ile itirafçıları istediği
gibi kullandığını, Cem Ersever'in Yeşil'i(Mahmut Yıldırım) sevmediğini ve Mahmut Yıldırım için
'onu adam eden benim' dediğini, fakat Yeşil'e alay komutanının bile hesap soramadığını, Yeşil'in
sürekli Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, Muş ve Ankara arasında mekik dokuduğunu, ayrıca bu
şahsın OHAL Valisi Ünal Erkan ile arasının çok iyi olduğunu ve sürekli görüştüklerini,
Kızıltepe'de bulunan Doğanlı Köyü halkının tamamen PKK sempatizanı olduğunu ve bu
köyden 60-70 kadar gencin örgüte katıldığını, Doğanlı Köyünün ve aynı zamanda Mafiliti
aşiretinin lideri olan Musa Kurga'nın oğlu Fesih ile sürekli kendi dükkanından lastik alması
sebebiyle tanışıp samimi olduklarını, bir gün onların köyüne gittiğini ve Fesih ile babası Musa'nın o
gece köyde misafir olması için ısrar ettiklerini, aynı gece Fesih'i jandarmanın gelip aldığını,
Fesih'in alınmasından sonra kendisinin de Kızıltepe'ye döndüğünü, ardından köyün PKK tarafından
basıldığını, bu baskında Fesih'in annesinin öldürüldüğünü, Fesih'in de uzun bir süre sorguda
kaldığını, bu süreçte Cem Ersever'in yanına gidip Fesih'in serbest bırakılmasını ve kendisiyle
çalışmasını istediğini, birkaç gün sonra Fesih'in serbest kaldığını, dört gün sonra Fesih'in köyüne
gittiğinde Fesih'in akrabalarının köyü terk ettiğini gördüğünü, köyde sadece Fesih'in kardeşleri ile
iki amcaoğlunun kaldığını, onların da Kürşat adıyla bilinen Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Hasan Atilla Uğur tarafından sıkıştırıldığını, Hasan Atilla Uğur'un bu şahıslara 'köye
korucu olacaksınız ya da bu yerden gideceksiniz' dediğini ve 11 kişinin korucu olduğunu, ancak
Fesih'in çelişkide kaldığını, o dönem Fesih'le ilgilendiğini, Fesih'in yardımıyla o dönem çok sayıda
PKK sığınağı tespit ettiklerini, bu sığınaklardan birinde çıkan çatışmada üç PKK mensubunu sağ
olarak teslim aldıklarını, bu şahısları Kızıltepe'nin girişinde bulunan ve Kürtçe adı Deimi olan
köyün yanına getirdiklerini, Yüzbaşı Hasan Atilla Uğur'un onları sorguladığını ve üçünün de
kafasına sıktığını, ardından oradan geçen sarı renkli Ford marka kamyonu durdurduklarını ve
kamyon şoförünü gözlerini bağlayıp kasaya koyduklarını, ölüleri de aynı kasaya atıp Kızıltepe
Devlet Hastanesine bıraktıklarını,
Sonrasında bir gün Cem Ersever'in Mustafa Deniz isimli itirafçı iledükkanına geldiğini ve
kısa bir süre için bölgeden ayrılacağını söylediğini, daha sonra Cem Ersever'in istifa ettiğini
duyduğunu, onu en son 1993 yılı temmuz ya da ağustos ayında gördüğünü, niçin mesleğinden
ayrıldığını sorduğunda kendisine 'ben Ankara'da karargahta çalışacak subay değilim' dediğini,
ayrıca kendisine uzun bir süre görüşmeyeceklerini ve bir sorunu olursa Veli Küçük'ü bulmasını
söylediğini, kısa süre sonra da onun ve itirafçı Neval Boz'un öldürüldüğünü öğrendiğini,

Cem Ersever 'in terör konularına çok hakim iyi bir subay olduğunu ve aynı zamanda
Diyarbakır Jitem grup komutanı olduğunu, Jitem'in Mardin sorumlusunun Fatih kod adlı bir
teğmen olduğunu ancak bölgedeki gerçek sorumlunun Cem Ersever olduğunu,
Cem Ersever'le öldürülmeden önceki son görüşmesinde kendisine 'Mersin'de bir şirket
kuracağını, yetiştirdiği itirafçılar ile ordudan ayrılan subaylarla birlikte PKK ile mücadele
edeceğini' söylediğini, kendisinin de bu oluşumda yer alacağına dair ona söz verdiğini, ayrılırken
kendisine Yeşil'den uzak durmasını ve onunla görüştüğünü duyarsa kendisi için kötü olacağını
söylediğini,
1993 yılında Cem Ersever'in öldürülmesinden sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki istihbarat birimi ile bağlantıya geçip çalışmaya devam ettiğini, emniyete Mardin'deki
örgüt yapılanmalarına ilişkin bilgiler verdiğini, emniyet istihbaratına bilgi aktarımı devam ederken
Fesih Kurga vasıtasıyla 1994 yılları başlarında tekrar Hasan Atilla Uğur'un başında bulunduğu
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi aktarmaya başladığını,
Hasan Atilla Uğur'un kendisiyle çalışan korucu ve itirafçılar ile jandarmayla çalışan sivil
şahısların Emniyet görevlileriyle görüşmesini istemediğini ve görüşen kişilere de işkence yaptığını,
jandarmayla çalıştığı dönemde Doğanlı Köyünden Fesih Kurga'nın ağabeyi olan Apo lakaplı
korucubaşı Abdurrahman Kurga'nın Hasan Atilla Uğur'un bir numaralı adamı olduğunu ve bölgede
PKK'nın korkulu rüyası haline geldiğini, o yıllarda Abdurrahman Kurga birkaç kez uyuşturucu
madde ile yakalandığında Hasan Atilla Uğur'un bu şahsı kurtarmaya geldiğini,
1994-1996 yılları arasında adını sonradan öğrendiği Osman Gürbüz isimli şahsın sürekli
Hasan Atilla Uğur'un yanında bulunduğunu, bu şahsın her zaman sivil olarak gezip silah taşıdığını,
Hasan Atilla Uğur Kütahya'da Alay Komutanı iken Osman Gürbüz'ün yine onun yanında olduğunu,
Hasan Atilla Uğur'un Mardin'de görev yaptığı sırada en iyi adamları ve tetikçilerinin 'PKK
tarafından öldürülen Cemil Kandemir'in kardeşi İsmet Kandemir, Zoro kod adlı korucubaşı,
Mehmet Emin Kurga, Abdurrahman Kurga ve İzzettin Gümüş olduğunu,
Bu dönemde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda ve Mardin sınırları içinde bulunan akaryakıt
ve eğlence tesisinde Abdurrahman Kurga, İzzettin Gümüş'ün kardeşi olan İrfan kod adlı itirafçı ve
yine korucu ve itirafçılardan oluşan yaklaşık 18 kişilik bir grubun genç bir kıza tecavüz ettiğini,
kızın ailesinin şikayeti üzerineAbdurrahman Kurga ve İrfan kod adlı şahıs gözaltına alındıklarında
Hasan Atilla Uğur'un Emniyete gelerek bu şahısları alıp çıktığını,
Aynı dönemde bir kadının evine sürekli olarak gelen Gözlüklü Şehmuz kod adlı elebaşı ve
diğer 3 PKK'lı terörist için Hasan Atilla Uğur'dan yardım istediğini, bu kadının 'şahısların evinde
yemek yediğinden ve Gözlüklü Şehmuz kod adlı şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğinden'
bahsettiğini, Hasan Atilla Uğur'un yemeklerine koyması için kadına ilaç(damla halinde uyuşturucu)
verdiğini, damla halindeki uyuşturucunun ilk olarak bu olayda kullanıldığını gördüğünü, bu
uyuşturucuyu jandarmanın özel işlerinde kullandığını, bu uyuşturucunun küçük bir şişe içinde
olduğunu ve şişe üzerinde 'Roche' yazısı bulunduğunu, bir iki damla kullanıldığında 10-15 dakika
sonra etkisini gösterip kişiyi sersemlettiğini ve kullanan şahsın en az iki gün kendine gelemediğini,
kadının Hasan Atilla Uğur'un söylediği gibi teröristlerin yemeklerine uyuşturucuyu koyduğunu ve
kadının evinden çıkanteröristleri takip eden Hasan Atilla Uğur, baş korucu Abdurrahman Kurga ve
Zoro kod adlı şahsın ve onlarla birlikte hareket eden diğer kişilerin arazide halsizleşen teröristleri
yakaladığını, Hasan Atilla Uğur'un yüzüne tüküren Gözlüklü Şehmuz kod adlı teröristiBaretta
marka tabancasıyla orada kafasına sıkarak öldürdüğünü, diğer 3 teröristin Abdurrahman Kurga ve
Zoro kod adlı şahısla askeri araca ve Hasan Atilla Uğur'un ise zırhlı olan Range Rover marka araca
binip gittiklerini, bu 3 teröristten bir daha haber alınamadığını,
Aynı dönemlerde Gurs-Erikli Köyü imamının kızının bir gün Hasan Atilla Uğur'un yanına
geldiğini ve 'babasının teröristleri caminin altındaki sığınakta sakladığını' söylediğini, ayrıca
'teröristlerin başı olan Yasin kod adlı şahsın babasına 2 adet kamyon aldığını ve bu kamyonda da

iki abisinin şoförlük yaptığını, bu kamyonlarla Irak’tan teröristlere mühimmat ve bilgi
getirdiklerini, Yasin kod adlı şahısla gönül ilişkisi bulunduğunu, teröristler köye geldiğinde
babasının adamlarıyla birlikte köy çevresinde tertibat aldığını, bir gün Yasin'i ağabeyinin eşiyle
ilişkiye girerken gördüğünü ve bu şahsa kızarak evdekilere yalan söyleyip köyden ayrılarak herşeyi
anlatmaya karar verdiğini' söylediğini, bunun üzerine Hasan Atilla Uğur'un Gurs-Erikli köyüne
gelip köyün etrafını çevirdiğini ve terörist grubu canlı olarak aldığını, Yasin kod adlı şahsın
kafasına sıkarak köyün ortasında öldürdüğünü, diğer teröristleri ise yanına alarak Kızıltepe İlçe
Jandarma Komutanlığına gittiğini, Hasan Atilla Uğur'un genelde grubun en söz sahibi üyesini
öldürdüğünü ve diğerlerinikonuşturduğunu,
1996 yılında hırsızlık suçundan gözaltına alınıp cezaevinde yattıktan sonra Kızıltepe İlçe
Askerlik Şubesine giderek askere gitmek için başvuru yaptığını, 30 Ağustos 1996'da askerliğini
yapmak üzere Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugayına teslim olduğunu, aynı yılın 10. ayında çarşı
iznine çıktığında itirafçılardan Adil Timurtaş ve Fesih Kurga'yı gördüğünü,bu şahısların kendisine
'seni görmeye geldik' dediklerini, bir araç kiralayıp Belek'e gittiklerini ve burada Abdurrahman
Kurga ve Mehmet Emin Kurga'nın kayınbiraderi Abdurrahim'i Sezar Oteli'nin kapısında TofaşTempra marka bir aracın yanında gördüğünü, otelin bahçesinde sohbet ederken bu şahısların
kendisine 'Mahmut Yıldırım'ın da burada olduğunu ve Karpuzkaldıran Ordu Tesisleri'nde kaldığını'
söylediklerini, o akşam Fesih'le birlikte Ufo Oteli'nin yanında bulunan Ömer Lütfi Topal'a ait
Emperyal Gazinosu'na gittiklerini, burada Mahmut Yıldırım'ın da birkaç şahısla beraber başka bir
masada oturduğunu gördüğünü, burada Mahmut Yıldırım'la sohbet ettiğini ve ona askerlik yaptığı
yeri söylediğini, ardındanFesih'in kendisini birliğine bıraktığını, sonra 10 günlük dağıtım izninde
Kızıltepe'ye döndüğünü ve ardından Gaziantep 5. Zırhlı Tugayında askerliğe devam ettiğini, burada
bir hafta kadar kalıp mazeret iznine ayrıldığını ve bir daha askere dönmediğini, acemi birliğinde
iken Antalya'da tanıştığı bayanı kaçırarak Kızıltepe'ye geldiğini ve bu kızla nikahlandığını,
1997 yılında Kızıltepe'de polisin kendisini evinde yakalayıp Gaziantep'e birliğine teslim
ettiklerini, 13.05.1997 tarihinde askeri cezaevinden tahliye olupizinli olarak Mardin'e geldiğini,
21.05.1997 yılında bir oğlunun dünyaya geldiğini ve tekrar birliğine geri dönmediğini,
Sonrasında İstanbul'a yerleştiğini ve bu süreçte Veli Küçük ile Muzaffer Tekin'le irtibat
kurarak çalıştığını,
Ayrıca belirtmek istediği başka hususlar da olduğunu,
Kızıltepe'de yaşadığı dönemde yani 1991-1996 yılları arasında Hasan Atilla Uğur'un da
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olduğunu, bu dönemde PKK itirafçıları ile korucuların Hasan
Atilla Uğur'un emrinde yasadışı işler yaptıklarını,
Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınan örgüt mensuplarına bazı isimler verip ifadelerinde bu
isimlerden bahsetmelerini istediğini, Hasan Atilla Uğur'un vermiş olduğu isimlerin genellikle
bölgenin zengin ve ileri gelen ailelerinin çocukları olduğunu, sonrasında korucular ve itirafçılar
vasıtasıyla bu şahısların aileleri ile irtibata geçilip para karşılığında çocukların serbest bırakıldığını,
alınan paraların ise çok yüksek miktarda(150-200.000 Mark)olduğunu,
Eski ismi Mıskeyder olan köyün korucubaşısı olan İzzettin Gümüş ve PKK itirafçısı İrfan
Gümüş'ün o bölgede silah kaçakçılığı yaptıklarını, Hasan Atilla Uğur'un bu şahısların yasadışı
faaliyetlerine göz yumduğunu, çünkü bu şahısların Hasan Atilla Uğur'un tüm yasadışı işlerini
yaptıklarını,
Doğanlı Köyü'nün Başkorucusu olan Abdurrahman Kurga'nın annesinin PKK tarafından
öldürüldüğünü, bu şahsın Hasan Atilla Uğur'un desteğiyle istediği köyü boşalttığını, Mardin
bölgesinde herkesin bu şahıstan korktuğunu, bu şahsın boşalttığı köylerdeki tarlaları kendisinin
işlettiğini, buralarda hint keneviri ekip elde ettikleri esrarın ticaretini yaptıklarını, hatta birkaç kez
polisler tarafından da yakalandığını, Hasan Atilla Uğur'un gidip onu emniyetten aldığını,
Abdurrahman Kurga'nın amcasının oğlu olan Mehmet Emin Kurga'nın Abdurrahim isminde

bir kayınbiraderi olduğunu, bu şahsa her bölgeden çalıntı araç getirildiğini, çalıntı araçların bir
kısmının bütünen bir kısmının da parçalanarak satıldığını, araç sattığı köylerin Hasan Atilla
Uğur'un denetiminde olması sebebiyle bu köylere kimsenin gidip aracını arayamadığını,
Bu şahısların Hasan Atilla Uğur'un sorguya aldırmış olduğu zengin ailelerden alınan paraları
Hasan Atilla Uğur'a getirdiklerini, bu şekilde karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu,
Örneğin Kızıltepe'deki 47 FM Radyosunun sahibi olan Arif kod adlı Mehmet Emin isimli
şahsın önceden PKK'lı olup sonrasında Hasan Atilla Uğur'la anlaşarak itirafçı olduğunu, bu şahsın
Hasan Atilla Uğur'a babasının evinde bir kız militan olduğunu söylediğini, Hasan Atilla Uğur ile
birlikte babasının evine gittiklerini, burada Mehmet Emin'in kendi öz anne ve babası ile birlikte bu
militan kızı da öldürdüğünü, bu olaydan sonra Mehmet Emin'in Hasan Atilla Uğur'un gözbebeği
olduğunu, aynı zamanda bu şahsın Batman kırsalında Fırat kod adlı bir kardeşi olduğunu, bir gece
Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Kurga ve Arif kod adlı Mehmet Emin'in Batman bölgesine Fırat'ı
almaya gittiklerini ve yolda kaza yaptıklarını, daha sonra Mardin'den başka bir araç gönderilerek
Fırat'ı alıp geldiklerini, Fırat'ın Mardin'de hiç ceza almadan aklanarak itirafçı yapıldığını ve Hasan
Atilla Uğur tarafından kullanıldığını,
Yine Kızıltepe'ye bağlı Gurs Köyünde aynı aşiretin Yalçınkayalar ve Gökçenler adlı iki kolu
olduğunu, bu iki aile arasında bir çocuk kavgası yüzünden husumet doğduğunu ve çıkan kavgada
Ali Gökçen isimli şahsın oğlunun bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra Yalçınkayalar'ın
PKK'dan Gökçenler'in ise Abdurrahman Kurga'dan destek aldıklarını, Abdurrahman Kurga'nın bir
gece yanına itirafçıları da alarak şehre geldiğini, hatta o gece kendisinin Fesih Kurga'nın evinde
olduğunu, ertesi gün birilerinin Yalçınkayalar'ın evlerinin kapısını çalıp 'biz polisiz, bizimle
geleceksiniz' diyerek evin çocuğunu aldıklarını ve daha sonra öldürüp Kızıltepe çöplüğüne
attıklarını duyduğunu, Abdurrahman Kurga'nın o gün köye döndüğünde üzerinde çok miktarda
para olduğunu, duyduğu kadarıyla bu işi 1991 yılının parasıyla 1 milyar karşılığında yaptıklarını"
beyan etmiştir.

2.Arif Doğan'ın İfadeleri
Arif Doğan'ın tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğinde
verdiği 15.08.2008 tarihli ifadede özetle " ...Ben Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ve Jitem
Grup Komutanlığı görevlerinde bulundum. Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kadrosu
Genelkurmayca tasdikli olunan bir görevdir. Jitem ise yine üst düzey yetkili komutanların bilgisi ve
kararları doğrultusunda denenmek üzere kurulmuş bir yapılanmadır, ben de bunun kurucusuyum.
Faaliyet alanı OHAL bölgesidir, dışına taşması söz konusu değildir ve kadrolu elemanları yoktur.
Biz bu yapılanma içerisinde mesailerimizden ve mesai sonrası saatlerimizden zaman ayırmak
suretiyle bu yapılanma içerisinde yasalara uygun olarak terörle mücadele ettik. Bu görevlerim
kapsamında pek çok belge elimden geçmiştir, pek çok belgeyi okumuşumdur ve yine pek çok
belgeyi imzalamışımdır. İstanbul Çavuşbaşı'nda bulunan depoda ele geçirilen belgeler, bu tür
belgelerin suretleridir. Belgelerin kripto niteliği yoktur. Görevim çerçevesinde uyuşturucu ile de
mücadele ettim. Uyuşturucuyu operasyonlarda yem olarak kullandık. Depoda bulunduğu belirtilen
uyuşturucu da bu amaçla kullanılmıştır. Sonuç olarak suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde
beyanda bulunduğu belirlenmiştir.
Arif Doğan'ın İstanbul CMK.M.250 ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/857 no.lu
soruşturması kapsamında 30.09.2010 tarihinde şüpheli sıfatıyla verdiği ek ifadede özetle ". ..JİTEM
ben istihbarat biriminde görevliyken geçici olarak denenmek amacıyla kuruldu. Bu birimin içinde
her ilden bir temsilci, her ilçeden ve her köyden olmak üzere birer eleman katılarak örgütlenmesi
yapıldı. Zaman zaman bu kişilerle istihbari bilgi dışında takip amaçlı operasyonlara çıkıyorduk.
Operasyonlarda bu şahıslar da silah kullanıyordu. Ben hiçbir zaman çatışma dışında kimseye
kurşun atmadım ve herhangi bir kimseye de bu yönde emir vermedim..... Veli Küçük 1990 yılında

Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı benden devir aldı. Asıl kurucusu benim, ben daha sonra
Veli Küçük'e resmi olarak devir ettim....Benim görev yaptığım dönemde JİTEM'de Türkiye
genelinde 10 bin kayıtlı haber elemanı vardı. Bu haber elemanları az önce belirttiğim illerdeki ya
da ilçelerdeki sorumlular tarafından belirleniyordu. Bu istihbarat elemanlarına herhangi bir maaş
verilmiyordu. İstihbarat elemanlarından bazılarının ekonomik durumu çok iyi oluyordu, ekonomik
durumu çok iyi olanlar durumu zayıf olanlara yardımcı oluyordu. İstihbarat elemanlarının
ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyordu. Bu istihbarat elemanlarına herhangi bir şekilde kimlik
verilmedi, sadece zaman zaman gösterdikleri başarılardan dolayı belge şeklinde takdirnameler
veriyordum. Bu takdirnameler de istihbarat elemanlarının gerçek isimlerine değil, kod isimleri
üzerinden düzenlenerek verilirdi. Bu belirttiğim 10 bin kişinin Jandarma Genel Komutanlığının
arşivlerinde kayıtları mevcut değildir. Bunların kayıtları JİTEM'de vardır....Bu arada şunu da
belirtmek istiyorum: JİTEM Doğu ve Güneydoğu'da OHAL Bölgelerinde faaliyet gösteren icracı
bir birimdi. Burada görev yapan kişiler PKK terör örgütünün gruplarının tespit edebildiğimiz
miktarının onda biri kadar oranında bölgeye çağırılırdı ve bu kişiler PKK terör örgütüyle sıcak
temasların yaşandığı ve bizim de ölüm bölgesi diye tabir ettiğimiz yerlerde çatışmaya girerlerdi. Bu
kişilere silahları bizzat ben veriyordum, silahları bizzat ben kendim dağıtırdım. Benim karargahım
Diyarbakır OHAL Valiliğinde Asayiş Bölge Komutanlığında JİTEM'in bir yeri vardı. Ben o
dönemde hem JİTEM'in hem de Jandarma İstihbarat Grup Komutanı idim. JİTEM'in merkezi
Diyarbakır'da OHAL Valiliğinde Asayiş Bölge Komutanlığının içerisindeydi. Jandarma İstihbarat
Grup Komutanlığının yeri ise Ankara merkezinde bir sivil apartman binası içerisindeydi, fakat
binanın tamamıydı. Ben o dönemde Diyarbakır'daki JİTEM'in merkezinde bulunuyordum.
İstihbarat elemanlarına dağıttığım her türlü silah, mühimmat ve malzemeler burada
bulunuyordu....JİTEM bünyesinde görev yapan 10 bin kişi civarındaki bu istihbarat elemanlarının
kayıtları JİTEM bünyesinde görevli beşinci kişi olarak nitelendirdiğimiz arşiv sorumlusunda
bulunuyordu. Ben bu kişiyi tanımıyorum, fakat bu sivil bir şahıstı. Bu arşiv sorumlusu da 10 bin
kişilik istihbarat elemanları içerisinden seçilmiştir. Ben bu istihbarat elemanları içerisinden bir
kişiyi görevlendirmişimdir, o kişi de diğer kişilerin içerisinden arşiv sorumlularını seçmişlerdir.
JİTEM'de görev yapan bu 10 bin istihbarat elemanlarının kayıtları da bu arşivci diye belirttiğimiz
kişi tarafından saklanmıştır. Bu kayıtlar devletin herhangi bir resmi arşivinde bulunmamaktadır,
tamamen istihbarat grubu içerisinde görev yapan sivil kişilerdedir....Jandarma İstihbarat Grup
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli subay-astsubaylardan, dışarıdan
temin edilen sivil istihbarat elemanlarından(muhbir ve ajanlar) oluşmaktadır. Daha sonraki süreçte
itirafçılardan da faydalanılmıştır. Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı tamamen resmi bir şekilde
hiyerarşi içerisinde kurulmuş bir teşkilattır. Görevi ise sadece istihbarat toplamaktır. JİTEM ise
resmi yazılı emirle geçici olarak denenmek üzere kurulmuş bir yapıdır. JİTEM'in kurulması emrini
dönemin Jandarma Genel Komutanı Burhanettin Bigalı bizzat yazılı emirle vermiştir. Jandarma
Genel Komutanı JİTEM'in kurulması emrini Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına
hitaben vermiştir. Bu talimat gelince dönemin Kolordu Komutanı Hulusi Sayın resmi emirle
Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığına JİTEM'in kurulması talimatını verdi. O dönemde ben de
Jandarma İstihbarat Grup Komutanı olmam nedeniyle aldığım emir gereği JİTEM'i kurdum.
JİTEM'i nasıl kurduğumu yukarıda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Buradan Jandarma İstihbarat Grup
Komutanlığı ile arasındaki farkı belirtmek için kısaca yaptığı görevi genel hatlarıyla ifade edeyim.
JİTEM, tamamen sivillerden oluşan bir yapıdır, bu yapı içerisindeki sivilleri ilk olarak Jandarma
İstihbarat Grup Komutanlığı içerisinde görev yapan sivil şahıslardan oluşturdum, daha sonraki
süreçte yine sivillerden takviyeler yaparak sayısını 10 bine çıkardım. Bu 10 bin kişiden oluşan
JİTEM'in görevi ise sadece Olağanüstü Hal Bölgesi'nde PKK terör örgütüne operasyon yapmaktır.
Yani herhangi bir şekilde istihbarat toplama görevi yoktur. Sonuç olarak JİTEM OHAL
Bölgesi'nde PKK terör örgütüne operasyon yapan, silahlı çatışmaya giren ve tamamen sivillerden

oluşan bir yapıdır. Bu yapı her şeyiyle bana bağlı bir yapıdır....Ben 1990 yılında bu görevden
alındıktan sonra JİTEM tamamen dondurulmuştur, yani beklemeye geçmiştir. Şu anda hiçbir
faaliyeti yoktur, fakat bu süreç içerisinde arşiv sorumluları JİTEM'e yeni genç elemanlar temin
etmeye devam ederler. Bu yeni temin edilen kişilerin kod isimleri bana gelir, kod isimler eskiden
verilen kod isimlerinin aynısı kullanılır, sadece şahıslar değişir, ben bana gelen bu bilgileri
inceledikten sonra imha ederim. Şu anda JİTEM yapılanması halen devam etmektedir. Fakat az
önce belirttiğim gibi bekleme halindedir, yarın ihtiyaç olduğunda benim söylememle JİTEM
faaliyetlerini devam ettirecek, bu işin yöneticiliğini yapacak kişiler vardır. Fakat bu yapı bölgedeki
yetkili komutanlarla görüşmeden, onlardan talimat almadan hiçbir şekilde o bölgede faaliyet
göstermezler....Benim JİTEM'in başında bulunduğum dönemde ve sonrasında JİTEM'in ismini
kullanarak kanunsuz ve illegal işler yapan kişiler olduğunu duyardık. Hatta ben bizim adımızı
kullanarak kanunsuz işler yapan bu kişileri GÖTEMCİ olarak nitelendiririm. Benim JİTEM'in
başında bulunup görev yaptığım dönemde bu şekilde ismimizi kullanan herhangi bir kimse
duymadım. Fakat 1990 yılında ben ayrılıp JİTEM dondurulduktan sonra bu şekilde adımızı
kullanan kişiler olduğunu duydum. Fakat ben bu bizim adımızı kullanan kişilerle ilgili herhangi bir
şekilde adli makamlara ya da resmi makamlara bu durumu bildirmedim, tekzip de yayınlamadım."
şeklinde beyanda bulunduğu belirlenmiştir.

3. Adil Timurtaş'ın İfadesi
Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
30.03.2009 günü ifadesi alınan Adil Timurtaş'ın ". ..1991 yılı sonbaharda ben terhis oldum. Tekrar
JİTEM'de ben, Recep Tiril ve eşi Hanım Tiril işçi olarak maaş almaya başladık. Yine aynı işi
yapıyorduk. Kemal Emlik, Saniye Emlik, Abdulkadir Aygan, Hasan Adak ve eşi Hatice Adak, Ali
Ozansoy alayda memur olarak JİTEM'de maaş almaya başladılar. Daha sonra itirafçı Halit Çelik de
aynı bizim gibi JİTEM'de maaşlı olarak çalışıyordu." şeklinde beyanda bulunduğu belirlenmiştir.

4. Ali Kalkancı'nın İfadesi
Ergenekon soruşturması kapsamında 28.02.2009 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
ifadesi alınan Ali Kalkancı'nın ". ..Fadime Şahin'in Müslüm Gündüz ile yakalanması sonrasında
Turgut Büyükdağ'ın talimatı ile yanına kendilerini Emniyetçi ve JİTEMci olarak tanıtan bir grubun
geldiğini, ofisinden kendisini alarak Turgut Büyükdağ'a ait yağ fabrikasına götürüldüğünü, orada
dört gün tutulduktan sonra Turgut Büyükdağ'ın çeşitli televizyon kanalları ile pazarlık yapması
sonucu Star Tv'de canlı yayına çıkarıldığını" beyan ettiği belirlenmiştir.

5. Gizli Tanık İlk Adım'ın İfadesi
Ergenekon soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan gizli tanık İlk Adım'ın " ...O dönem
Botaş bölgesinde(Şırnak/Silopi) bulunan JİTEM'in başında Ali Yüzbaşı vardı. Yerleri ise Botaş
olarak bilinen bölgede bulunan jandarma karakolunun arka kısmıydı..." şeklinde beyanda
bulunduğu belirlenmiştir.

6. Gizli Tanık Kıskaç'ın İfadesi
Ergenekon soruşturması kapsamında beyanına başvurulan gizli tanık Kıskaç'ın 30.11.2008
tarihli ifadesinde ". ..1997 yılı Nisan ayında Mehmet A. isimli şahsı tehdit etmekten yakalandığını,
yakalandığı yerde birçok silah ve mühimmat bulunduğunu, 12 yıl 8 ay ceza aldığını, 2001 yılı
affıyla tahliye edildiğini, Osman Gürbüz'ün tahliye olduktan sonra bir süre ortalıktan
kaybolduğunu, Ankara’da bir general tarafından Antalya'ya gönderildiğini, Veli Küçük aracılığıyla
Antalya'daki JİTEM ile tanıştırıldığını, Antalya’da Semih K. ile birlikte Ayışığı Gazetesini
kurduklarını, gazetenin isminin Ayışığı olması gerektiğini Albay Hasan Atilla Uğur’un söylediğini,

bu bilgiyi Semih K.'den öğrendiğini, bu arada birçok iş adamının tehdit edilmesi olayına karıştığını,
2002 yılında Hablemitoğlu cinayeti sonrasında servetini arttığını..." beyan ettiği belirlenmiştir.

7. Ulaş Özel'in İfadesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010/1600 no.lu soruşturma
kapsamında ikametinde yapılan aramada Kaleşnikov marka silah, çok sayıda mermi, el bombası
fünye grubu ve gövdesi ile sahte kimlikler ele geçirilen Ulaş Özel'in ifadesinde ". ..Ben 1999 yılında
teslim olduktan sonra teslim olduğum birlikteki komutanlar beni iç güvenlik tugay komutanının
yanına götürdüler. Niçin dağa çıktığımı, pişman olup olmadığımı sordu. Örgütün silah, depo,
doküman gibi yerlerini göstermemi istedi. Ben de bütün bunları gösterdim. 10 günlük gözaltı sürem
bitti. Beni Tunceli Cezaevine götürdüler. 10 günlük süreçte itirafçı 10-15 kişi gelip benimle
görüştüler. Tunceli Cezaevinden sonra Malatya Cezaevine gittim. Beni cezaevinden JİTEM
alıyordu, Tunceli Bölgesinde yapılan operasyonlara katılıyordum. Çok sayıda operasyona girdim.
Beni JİTEM'deki subaylar alıyordu. Tek beni almıyorlardı. Başka kişiler de vardı. Onları da alıp
sivil minibüslerle götürüyorlardı. İtirafçı olmamdan dolayı cezaevlerine girip çıkabiliyordum.
Benimle bu şahıslar ilgileniyordu. Tüm ihtiyaçlarımı bunlar karşılıyordu..." şeklinde beyanlarda
bulunduğu belirlenmiştir.

D) BIÇAK TİMİ MENSUPLARINA İLİŞKİN TESPİTLER
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde Kızıltepe bölgesinde Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan
Atilla Uğur'un organize ettiği bıçak timinde yer aldığı iddia edilen şahıslara ilişkin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bulunan deliller, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce
tasnif edilip rapor haline getirilmiştir.
İfadede adı geçen şahıslara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bulunan bilgiler
aşağıda sunulmuştur.

1. İsmet Kandemir
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde Kızıltepe'deki bıçak timi içinde faaliyet gösterdiği iddia olunan
İsmet Kandemir'in gizli tanık Aydos'un ifadesinde de Hasan Atilla Uğur'un en iyi adamlarından biri
olarak adının geçtiği belirlenmiştir.

2. Mehmet Emin Kurğa
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde Kızıltepe'deki bıçak timi içinde faaliyet gösterdiği iddia olunan
Mehmet Emin Kurğa'nın gizli tanık Aydos'un ifadesine de " Hasan Atilla Uğur'un en iyi
adamlarından biri olduğu ve ona bir adet silah hediye ettiği, Altındiş kod adıyla bilindiği, o
dönemde Hasan Atilla Uğur'un gözetiminde kirli işler yaptığı" şeklinde ibarelerle yansımıştır.

3. Abdurrahman Kurğa
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde Kızıltepe'deki bıçak timi içinde faaliyet gösterdiği iddia olunan
Abdurrahman Kurğa'nın gizli tanık Aydos'un ifadesine de " Hasan Atilla Uğur'un en iyi
adamlarından biri olduğu, birkaç kez uyuşturucu ile yakalandığında Hasan Atilla Uğur'un onu
kurtardığı, yine bu şahsın Kızıltepe'deki bir akaryakıt tesisinde kalabalık bir grupla beraber genç bir
kıza tecavüz ettiği iddiasıyla yakalandığı ve fakat Hasan Atilla Uğur'un onu kurtardığı, bir kadının
ihbarı üzerine Hasan Atilla Uğur ve adamları tarafından Gözlüklü Şeyhmus kod adıyla bilinen
terörist ile yanında bulunan diğer teröristlerin yakalandığı, Hasan Atilla Uğur'un Gözlüklü
Şeyhmus'u bizzat öldürdüğü ve diğer teröristlerin Abdurrahman Kurğa ile bir askeri araca bindirilip
götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı, Abdurrahman Kurğa'nın Gurs Köyü'nde
yaşayan ve aralarında Yalçınkaya ailesiyle ihtilaf çıkan Gökçen ailesinden yüksek miktarda para

alıp Necat ve Nurettin Yalçınkaya isimli şahısları kaçırıp öldürdüğü" şeklinde ibarelerle
yansımıştır.
Ergenekon soruşturması kapsamında Özlem Usta adlı şahsın işyeri adresi olan Beyoğlu
Aydınlık Dergisi bürosunda yapılan aramada ele geçirilen Samsung marka HDD içerisindeki
" Mardin'den Kumluca'ya Cumhuriyet Hattı" adlı DOC uzantılı belgede ". ..Cumhuriyet Güçbirliği
Antalya Bağımsız Adayı Hasan Atilla Uğur'un 14. seçim bürosu Kumluca'da açıldı. Eşi Pakize
Uğur ve 94-85 yıllarında binbaşı iken korucubaşı olarak görev yapan Abdurrahman Kurğa'nın
açılışını yaptığı büronun sorumluluğunu da Kurğa üstlendi. Abdurrahman Kurğa Mardin Kızıltepeli
Arbanya Aşireti Lideri Musa Kurğa'nın oğlu. 'Seçime kadar buradayım' diyor...Hasan Atilla
Uğur'la tanışmalarından bugüne uzanan bağ, 993'te hain bir saldırının hemen ardından kurulmuş..."
şeklinde ibareler bulunduğu belirlenmiştir.
AynıHDD içerisindeki " Antalya Yazı" adlı DOC uzantılı belgede "... Abdurrahman Kurğa:
Ben Mardin Kızıltepe'de 94-95 yıllarında Hasan Atilla Uğur albayımla görev yaptım.... Ölünceye
kadar da arkasındayım. Silivri Cezaevinden de çıkaracağız kimsenin şüphesi olmasın..." şeklinde
ibareler bulunduğu belirlenmiştir.

4. Ramazan Çetin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/558 no.lu soruşturması kapsamında 33826331188
TC kimlik no.lu Uğur Balık isimli şahsın İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne teslim ettiği ve
Abdulkadir Aygan'ın JİTEM ve faaliyetlerini kendi el yazısıyla anlattığı notları olduğunu iddia
ettiği dokümanlardan " JİTEMLE AJANLIK TEMELİNDE İLİŞKİDE OLAN ŞAHISLAR" başlıklı
sayfada " Ramazan Çetin-Mardin Midyatlı. Sonradan Mardin ve Midyat'ta MHP başkanlığı yaptı.
Aynı zamanda GKK idi. Diyarbakır'da devlet tarafından PKK'ya karşı düzenlenen miting ve
gösterilerde ön safta yer alırdı. Pala bıyıklı, iri yarı bir kişiydi." şeklinde ibareler yer aldığı
belirlenmiştir.
Uğur Balık'ın aynı soruşturma kapsamında teslim ettiği Abdulkadir Aygan'a ait telefon
fihristinin 25 ile numaralandırılan sayfasında " Ramazan Çetin- 4824623141- 46231415322349848" şeklinde ibareler yer aldığı ve 482 462 alan kodlarının Mardin İli Midyat İlçesi'ne ait
olduğu belirlenmiştir.
Ergenekon soruşturması kapsamında Arif Doğan'ın Beykoz İlçesi Çengeldere Mah. No:117,
119/5 sayılı adresteki Türabi Emlak adlı işyerinde yapılan aramada ele geçirilen GİZLİ ibareli ve
" 1 İNCİ JANDARMA İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE BİRLİK KOMUTANLIĞI
ELEMAN LİSTESİDİR" dokümanda 49. sırada Ramazan Çetin'in ismi, kod no ve adı(Muşlu
Ramo 049) ve ikamet adresinin(Cizre -ilçe merkezi) yer aldığı belirlenmiştir.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 esas sayılı davası kapsamında 07.06.2010
tarihinde sorgulanan Ahmet Cinali'nin telefonuna " Rambo 536 492 84 23" olarak kayıtlı kişiye
ilişkin " Ramazan Çetin Mardin il başkanı yaptığımız çocuktur yani" şeklinde açıklama yaptığı
belirlenmiştir.
Ayrıca İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu Ramazan Çetin'e
ait olduğu anlaşılan 5364928423 no.lu gsm hattının Hasan Atilla Uğur nezdinde ele geçirilen cep
telefonu rehberinde " Ramo 5364928423" olarak kayıtlı olduğu, Arif Doğan adına kayıtlı
5322838924 no.lu gsm hattı ile 20.03.2003-10.04.2003 tarihleri arasında Ramazan Çetin'e ait
5364928423 no.lu gsm hattı arasında 4 kez görüşme gerçekleştiği, Veli Küçük adına kayıtlı
5336439665 no.lu gsm hattı ile 26.02.2007 tarihinde Ramazan Çetin'e ait 5364928423 no.lu gsm
hattı arasında 2 kez görüşme gerçekleştiği ve Mehmet Şener Eruygur adına kayıtlı 5333762701
no.lu gsm hattı ile 27.07.2006 tarihinde Ramazan Çetin'e ait 5364928423 no.lu gsm hattı arasında 2
kez görüşme gerçekleştiği belirlenmiştir.

5. Başçavuş Ünal Alkan
Ergenekon soruşturması kapsamında Hasan Atilla Uğur'un Birlik Mah. 448. Cad. No:119/4-5
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan işyerinde yapılan aramada Ünal Alkan'a ait olduğu
bildirilen odada üzerinde " Ünal başçavuşa saygılarımla" ibaresi yazılı olan bir adet cd ele
geçirilmiştir.
Ergenekon soruşturması kapsamında İlyas Kayalı isimli şahsın 03.10.2009 tarihinde
ikametinde yapılan arama ele geçirilen ajandanın J harfi ile başlayan bölümünde " JİTEM ÜNAL
BAŞÇAVUŞ MASLA 2122850517" şeklinde ibareler yer aldığı ve yapılan araştırma neticesinde
bu numaranın 2003 yılında Veli Küçük adına kayıtlı 5336439665 no.lu gsm hattı ile iletişim
kurduğu belirlenmiştir.
Ünal Alkan(TC: 10477894606) adına kayıtlı olan 3122601266 no.lu hat ile Hasan Atilla Uğur
tarafından kullanıldığı belirlenen 3124965767 no.lu hat arasında 22.01.2008-05.04.2008 tarihleri
arasında toplam 10 adet görüşme gerçekleştiği belirlenmiştir.
Yine Ünal Alkan adına kayıtlı olan 5052137124 no.lu gsm hattı ile Hasan Atilla Uğur adına
kayıtlı olan 5057078661 no.lu gsm hattı arasında 17.09.2006-31.12.2006 tarihleri arasında toplam 8
adet iletişim gerçekleştiği belirlenmiştir.

IV-DİYARBAKIR C.BAŞSAVCILIĞINDAN TEMİN
EDİLEN DELİLLER
A) HASAN ATİLLA UĞUR'UN HİZMET SAFAHATI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen
2009/3586 no.lu soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına müzekkere yazılarak
Hasan Atilla Uğur'un askeri hizmet safahatı hakkında bilgi istenilmiş, Jandarma Genel
Komutanlığının 28.01.2010 tarihli cevabi yazısında " şahsın 17.09.1979 tarihinde Tuzla Piyade
Okul Komutanlığı emrinde göreve başladığı, Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
emrinde görevli iken 16.05.2007 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı, 18.07.199301.08.1996 tarihleri arasında Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığı"
belirtilmiştir.

B) BIÇAK TİMİ MENSUPLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen
2009/3586 no.lu soruşturma kapsamında tespit edilen şahıslara ilişkin bilgi temin edilmesi
talimatıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılmıştır.
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen 05.02.2010 tarihli cevabi yazıda
" Abdurrahman Kurğa'nın 15.10.1998 tarihinde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçici köy
koruculuğuyla ilgisinin kesildiği, şahsın halen Kızıltepe İlçesi Doğanlı Köyü'nde ikamet edip
serbest çalıştığı,
Mehmet Emin Kurğa'nın 15.10.1998 tarihinde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçici
köy koruculuğuyla ilgisinin kesildiği, şahsın halen Kızıltepe İlçesi Doğanlı Köyü'nde ikamet edip
serbest çalıştığı,
İsmet Kandemir'in Kızıltepe İlçesi Yüksektepe Köyü'nde gönüllü köy korucusu olarak görev
yaptığı" belirtilmiştir.

C)ABDULKADİR AYGAN'IN İFADESİ
Abdulkadir Aygan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsveç adli makamlarının
istinabe edilmesi suretiyle 21.10.2010 tarihinde alınan ifadesinde özetle ".. .1977 yılından 1985
yılına kadar PKK üyesi olduğunu, örgüt saldırılarında sivil halkın öldürülmesi sebebiyle PKK

fikirlerinden uzaklaştığını, PKK'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de yakalandığını, suçunu itiraf
ettiğinden ötürü 5 yıl hapis cezası alıp cezasını çektikten sonra askere gittiğini ve askerdeyken Arif
Doğan'ın kendisiyle irtibat kurduğunu, Arif Doğan'ın Cem Ersever'le birlikte çalıştığını, kendisine
referans olan kişinin de Ersever olduğunu, bu aşamada JİTEM bünyesinde sivil olarak istihdam
edildiğini" belirtmiş ve bölgede gerçekleşen birçok cinayetin JİTEM tarafından işlendiğini iddia
eden ayrıntılı beyanda bulunmuştur.

D)DİYARBAKIR TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA
RAPORU
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü
tarafından soruşturmalar kapsamında toplanan delilleri değerlendirmek suretiyle 08.10.2012
tarihindeJİTEM'e ilişkin bir araştırma raporu hazırlanmıştır.
Arif Doğan, Abdulkadir Aygan, gizli tanık Karagöz, Özcan Tozlu ve Deniz Uygar'ın
soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında verdiği ifadeler ile konuya ilişkin kitaplarda bahsi geçen
olaylar birlikte değerlendirilerek hazırlanan bu raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve yukarıda ayrıntısıyla izah edilen delillerle
genel itibarıyla uyum içinde olduğu belirlenmiştir.

V- İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde Hasan Atilla Uğur'a bağlı olarak Kızıltepe'de faaliyet gösteren
bıçak timinde yer aldığı iddia edilen şahıslara ilişkin kolluk marifetiyle araştırma yapılmış ve
kimliği belirlenebilen şüpheliler Ramazan Çetin, Mehmet Emin Kurğa, Abdurrahman Kurğa, İsmet
Kandemir ve Mehmet Salih Kılınçaslan hakkında aşağıdaki şemada belirtildiği şekilde iletişimin
denetlenmesi tedbiri uygulanmıştır.

1

Şüpheli
Mehmet Emin
Kurğa

Gsm No
0544 615 63 74

Mah No.
2013/406
2013/500

Tarih(Baş-Bit)
21.04.2013
20.06.2013

2

Ramazan Çetin

0536 492 84 23

3

Abdurrahman
Kurğa

0545 252 14 44
0542 388 48 48

21.04.2013
20.06.2013
21.04.2013
20.06.2013

4

İsmet Kandemir

0542 762 56 05

5

Mehmet Salih
Kılınçaslan

0532 663 58 52

2013/406
2013/500
2013/406
2013/409
2013/500
2013/406
2013/500
2013/406
2013/500

21.04.2013
20.06.2013
21.04.2013
20.06.2013

A) İRTİBAT TESPİTLERİ
İletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulandığı süre içinde;
"Abdurrahman Kurğa'nın İsmet Kandemir ile 4 kez ve Mehmet Salih Kılınçaslan ile 2 kez
irtibat kurduğu,
Ramazan Çetin'in Mehmet Salih Kılınçaslan ile 8 kez irtibat kurduğu"
Belirlenmiştir.

B) İLETİŞİMİN DİNLENMESİ VERİLERİ
Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere 10.06.2013 tarihinde Mehmet Emin Abak'ın cesedinin

bulunması amacıyla Kırkkuyu Köyü Aysun Mezrası'ndaki daha önce Mahmut Abak'ın cesedinin
bulunduğu kuyuda araştırma yapılıp bir insan cesedine daha ulaşılmış, aynı gün kayıp yakınları
avukatının başvurusu üzerine bu kuyuya yaklaşık 250 metre mesafedeki yıkıntı halindeki evin
tuvaletinde de iki ayrı kişiye ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri ve elbiseler bulunmuştur.
Aynı gün Abdurrahman Kurğa ile İsa isimli şahıs arasında aşağıda dökümü yapılan
görüşmenin gerçekleştiği belirlenmiştir.
TİB ID NO
: 2147632735
TARİH VE SAAT: 10/06/2013 14.16
DİL
: Kürtçe
0542 388 48 48 no.lu gsm hattı kullanıcısı Abdurrahman Kurğa ile 0541 364 90 97 no.lu
gsm hattı kullanıcısı İsa isimli şahıs arasında gerçekleşen görüşme
İSA
: Alo
ABDURRAHMAN KURĞA : Efendim
İSA : Merhaba
ABDURRAHMAN KURĞA : Merhaba gözüm üstüne
İSA
: Nasılsın
ABDURRAHMAN KURĞA : Sağol çocuklar sağolsunlar sen nasılsın rahat
mısın?
İSA
: Sağol anana babana rahmet olsun, Allah razı
olsun, senin tarafa gelecektim vallah araba yok
rezil oluyorum ya
ABDURRAHMAN KURĞA : Araba olmayınca öyle oluyor
İSA
: Vallah öyle ya
ABDURRAHMAN KURĞA : Hıı
İSA
: Dedim ki
ABDURRAHMAN KURĞA : He
İSA
: Ya senden bi ricam olacaktı ya
ABDURRAHMAN KURĞA : He başım üstüne
İSA
: Bir ismi, Aysun Köyünden birisi Abak'ın,
dışında bir isim verebilir misin bana?
ABDURRAHMAN KURĞA : Anlamadım
İSA
: Aysun Köyü'ndekiler var ya
ABDURRAHMAN KURĞA : Evet
İSA
: Hamdullah'ın dışında bir isim daha verebilir
misin bana?
ABDURRAHMAN KURĞA : Anlamadım
İSA
: Aysun Köyü'ndekiler var ya
ABDURRAHMAN KURĞA : Evet
İSA
: Hamdullah'ın dışında bir isim daha verebilir
misin bana?
ABDURRAHMAN KURĞA : Ya benim telefonumla olmaz ya, telefonda
konuşamam ya
İSA
: Senin yanına gelirim
ABDURRAHMAN KURĞA : Telefonumda olmaz
İSA
: Yok yok, ben senin yanına gelirim
ABDURRAHMAN KURĞA : Tamam gözüm üstüne

Görüşme içeriği üzerinde yapılan inceleme neticesinde " Abdurrahman Kurğa'nın mahallinde
bulunan üç cesedin de kime ait olduğunu bildiği ve yağmur kuyusunda bulunan cesedin Mehmet
Emin Abak'a ait olduğu" değerlendirilmiştir.
Nitekim Mehmet Emin Abak'ın babası Halil Abak'ın yeniden ifadesine başvurularak
kendisine oğlunun Hamdullah ismiyle anılıp anılmadığı sorulmuş, ifadesinde " oğlunun Hamdullah
ismiyle anılmadığını, ancak oğlunun gözaltına alındığı ve halen ikamet ettikleri Eroğlu Köyü'nün
Kürtçe adının Hındullah olduğunu" beyan etmiştir.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ
1. HASAN ATİLLA UĞUR
Şüpheli Hasan Atilla Uğur vekili Av. Murat Bülent Hattatoğlu'nun 28/05/2011 tarihli
dilkçesinde müvekkilinin sağlık durumunun ifade vermesi için uygun olmadığını, buna dair
raporları ekte sunduğunu, sağlık durumunun elverişli olması halinde savunma yapacaklarını
belirtiği, bu nedenle şüpheli Hasan Atilla Uğur'un ifadesinin soruşturma aşamasında alınamamıştır.

2. EŞREF HATİPOĞU
Şüpheli 30/05/2014 tarihli dilekçesinde;kendisinin olay tarihinden Diyarbakır İl Jandarma
Komutanı olarak görev yapması nedeniyle hakkındaki soruşturma ile ilgili olarak CMK'nın 161/5.
maddesi, 2802 sayılı yasa ve HSYK'nın 17 sayılı genelgesi gereğince hakkında HSYK'dan izin
alınması gerektiğin, izin verilmesi halinde savunma yapacağını belirtmiştir.

3. AHMET BONCUK
Ben Kara Harp Okulundan 1988 yılında mezun oldum. Kızıltepe ilçesi benim 2. Görev
yerimdir. Ben Kızıltepe ilçesine 1992 yılı Şubat ayında tayin oldum. Kızıltepe İlçe Jandarma
Komando Bölük Komutanı olarak görev yaptım. Bana bağlı olarak 4 tim bulunmakta idi. Komando
bölük komutanlığının görevi adli işlemler dışında ki ilçe jandarma komutanlığı tarafından
yürütülen operasyonlarda ilçe jandarma bölük komutanı emrinde takviye görevi bulunmaktadır.
Bunun dışında jandarma komando bölük komutanlıklarının adli yönden herhangi bir görevleri
bulunmamaktadır.
Söz konusu maktül olarak belirtilen şahısları ben tanımıyorum. Kendileriyle herhangi bir
görüşmem, bir operasyon sırasında bu kişilerin göz altına alınması söz konusu olmamıştır.
Operasyon gereği kırsal alanda değişik tarih ve değişik çaplarda BTÖ üyeleriyle silahlı çatışmalara
girdiğimiz olmuştur. Ancak evrakta adı geçen kişilerin ne şekilde nerede öldürüldüklerini
bilmiyorum. Evrakta adı geÇen Atila UĞUR 1993 yılında ağustos ayı içerisinde Kızıltepe İlçe
Jandarma Bölük Komutanı olarak Yüzbaşı rütbesiyle atanmıştı. 1995 yılı ağustos ayına kadar
birlikte görev yaptık. Yapmış olduğumuz işlemlerde kanuna aykırı herhangi bir husus
bulunmamaktadır.
Soruldu: JİTEM isimli olduğu iddia edilen, varsa böyle bir kuruluşla benim herhangi bir ilgim
olmamıştır. JİTEM'in varlığından yada faaliyetlerinden herhangi bir şekilde bilgim
bulunmamaktadır. Talimat evrakında belirtilen suçlarla benim herhangi bir ilgim yoktur,
suçlamaları kabul etmem.

4. ÜNAL ALKAN
Şüpheli Ünal Alkan'ın ifadesinin alınması amacıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına Talimat
yazıldığı, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimat evrakına eklenen tutanaktan şüpheli Ünal
Alkan'ın yurtdışında çalıştığı için ifadesinin alınamadığının bildirildiği,

5. ABDURAHMAN KURĞA
Ben Kızıltepe ilçesi Doğanlı köyünde ikamet etmekteyim. 1992 yılında Doğanlı köyünde
bulunan evime PKKterör örgütü tarafından saldırıda bulunuldu, bu saldırı sırasında annem Sitti
Kurğa şehit oldu, bende bunun üzerine köy korucusu olarak görev yapmaya başladım, 1992
yılından 2000 yılına kadar bu görevimi sürdürdüm,
Hasan Atilla Uğur'u Kızıltepe ilçe jandarma komutanı olarak görev yapması nedeniyle
tanıyorum, 1992 yılının sonlarına doğru Hasan Atilla Uğur Kızıltepe'ye geldi. 1997 yılında
Kızıltepe'den ayrıldı. Hasan Atilla Uğur'un Kızıltepe'de görev yaptığı dönemlerde bende köy
korucu olarak görev yapıyordum. Kendisini ilçe jandarma komutanı olması nedeniyle tanırım,
bunun haricinde herhangi bir samimiyetimiz yoktur. Kendisiyle özel bir görüşmemizde olmamıştır.
Ahmet Boncuk ismli şahsı da 1990'lı yıllarda Kızıltepe'de Komando bölük komutanlığı
yapması nedeniyle tanırım. Köy korucusu olmam nedeniyle ayda dört beş sefer birlikte
operasyonlara çıkmıştık. Bunun haricinde kendisiyle herhangi bir samimiyetim yoktur.
Kızıltepe'den tayini çıktıktan sonra da kendisiyle hiç görüşmedim.
Ünal Alkan isimli şahsıda tanıyorum kendisi 1990'lı yıllarda Kızıltepe ilçe jandarma
komutanlığında astsubay olarak görev yapıyordu. Ünal Alkan ile hiç operasyona çıkmadım, biz
genelde Ahmet Boncuk ile operasyona çıkardık, kendisiyle herhangi bir samimiyetim yoktur.
Ramazan Çetin isimli şahsı tanımıyorum, ne iş yaptığı konusunda herhangi bir bilgim
yoktur, bu ismi ilk defa burada duydum.
Mehmet Salih Kılınçaslan isimli şahsı korucu olması nedeniyle tanıyorum, ülker köyünde
koruculuk yapıyordu. Birlikte operasyona çıktığımız olmuştur, bunun haricinde herhangi bir
samimiyetim yoktur.
İsmet Kandemir'i tanıyorum, oda benim gibi köy koruculuğu yapmıştır, köylerimiz
yanyanadır bu nedenle hala kendisiyle görüşüyorum.
Eşref Hatipoğlu ismli bir şahsı tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, 1990'lı yıllarda
Diyarbakır il jandarma komutanlığında bu isimde bir kişinin görev yapıp yapmadığını da
bilmiyorum.
Bana sormuş olduğunuz maktül 12 kişinin hiç birisini tanımıyorum, bu şahısların
kaybolmaları, cesetlerinin bulunması veya öldürülmeleri ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur, bu
şahısların kim tarafından öldürüldüklerini bilmiyorum, bu şahısların öldürülmelerine yönelik
eylemlerin hiç birisine ben katılmadım.
0542 388 4848 numaralı telefon bana aittir, bu telefonu ben kullanmaktayım, 10/06/2013
tarihinde bana içeriğini okumuş olduğunuz telefon görüşmesini 0541 364 90 97 nolu telefonu
kullanan İsa Denli ile ben görüştüm, İsa benim akrabam olur, kendisi BDP ilçe teşkilatında
görevlidir, bu tarihlerde Aysun köyünde kazı çalışmaları yapılıyordu, İsa beni telefonla arayıp
Aysun köyü ile ilgili bir şeyler sordu, ancak ben ne amaçla beni aradığını bilmiyorum, o dönem
gazetelerde Bıçak timine üye olduğum yönünde iddialar olmuştu, herhanlde İsa'da bu nedenle beni
arayıp ağzımdan laf almak istemiş olabilir, ancak bu konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip
değilim, soruşturma kapsamında cesetleri bulunan kişilerin hiç birisini tanımadığım gibi bu
şahısların kim tarafından öldürüldüklerinide bilmiyorum, benim bu işle bir ilgim yoktur.
Gizli tanık Aydos'un bıçak timi adı altında faaliyet gösteren örgüte üye olduğum yönündeki
beyanlarını kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgüte üye değilim.
Gizli tanık olarak dinlenen Oğuz kod isimli şahsın beyanlarında geçen Bıçak timi içerisinde
benim yer aldığıma dair iddialar doğru değildir. Ben böyle bir oluşumun olup olmadığını
bilmiyorum. Böyle bir örgüt varsa da ben bu örgüte üye değilim. Hiç kimseyi kaçırmadım ve
kimseyi öldürmedim, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

6. RAMAZAN ÇETİN
Ben 1989 tarihinde MHP Mardin il başkanı olduğum. Doğudaki teşkilatlanmayla
görevlendirildim. Bu nedenle bölgede beni sevmeyen çoktur. 1987 - 1988 tarihlerinde Cizrede
bulunan evimi PKK terör örgütü bastı ve iki eşimle birlikte yaralandım. O olaydan dolayı halen 3
kurşun vücudumda kemikler arasında bulunduğundan çıkarılamadı. Vücudumda çok sayıda kurşun
yarası oluştu. Ben bu olay nedeniyle 29 veya 39 gün Diyarbakır devlet hastanesinde tedavi gördüm.
bu olaydan sonra korucu oldum. Ancak yaralardan dolayı çok az sayıda operasyonlara
katıldım.Tam tarihini hatırlayamadığım 1992 yılında Kızıltepe ile Derik arasında Kehlisorki
dağının yakınlarındaki ismini hatırlayamadığım köyün girişinde PKK tarafından ateş edilmesi
üzerine sağ bacağımdan yaralandım. Bu olaydan ötürü Mardin devlet hastanesinde 9-10 yatarak
tedavi gördüm. Bu olayda ilk ateşte yaralanmıştım ve benden başka yaralanan olmamıştı. Bu
olaylar dışında yaralandığım her hangi bir olay olmadı. Bu olaylarında tam tarihlerini
hatırlayamıyorum. Benim okuma yazmam yoktur. aradan da 20 seneden fazla zaman geçmiştir.
Şüpheliye Yusuf TUNÇ ismini hatırlamıyorum. Böyle birini tanımıyorum. 1994 yılında
Kengerli köyünde her hangi bir operasyona katılmadım. bir kaç sefer Midyat'taki köylerindeki
aramalar bir kaç defa katıldım. MHP il başkanı olduğum ve daha önceki aldığım yaralar nedeni ile
çatışmalara ve operasyonlara katılmıyordum. Komutanlarımız da beni idare ediyorlardı.
2001yılında emekli oldum.
Ben hiç bir zaman yargısız infazlarda görev almadım. Kimseyi köyden alıp götürmedimve
öldürmedim. MHP il başkanı olduğum için bana iftira atılıyor. Yapılan faili meçhul cinayetlerden
beni sorumlu tutuyorlar.
Hasan Atila UĞUR ismini duydum. Ancak ben Mardin MHP il başkanıydım. o ise Kızıltepe
ilçe jandarma komutanıydı. Onunla her hangi bir operasyona katılmadım. Onun başka birini yasal
olmayan yollardan öldürdüğünü de duymadım.

7. MEHMET SALİH KILINÇASLAN
Ben Kızıltepe ilçesi Ülkerköyüne (kürtçe adı Rezzık köyü) bağlıca Mezrasında 1990
yılından beri korucu olarak görev yapmaktayım, halen bu görevi yürütürken yaklaşık 11 ay önce
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttü bir soruşturmadan uyuşturucu madde ticareti suçundan
Mardin Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım,
Ben 30 Ekim 1990 yılında babam, kardeşim ve amcam PKK tarafından öldürülmesi üzerine
köy korucusu olarak görev yapmaya başladım, benim görev yaptığım süre içerisinde 1993-1997
yılları arasında Hasan Atilla Uğur'un Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanı olması nedeniyle kendisini
tanıyorum, kendisi Kızıltepe ilçesinden tayini çıktan sonrada hiç görüşmedim.
Yine Komando bölük komutanı olarak 1992-1996 yılları arasında görev yaptığını
hatırladığım, Ahmet Boncuk'da komando bölük bölüğü ile birlikte operasyonlara katılmama
nedeniyle tanırım, Ahmet Boncuk ilede Kızıltepeden tayini çıktıktan sonrada kendisiyle
görüşmedim.
Yine hatırladığım kadarıyla Kızıltepe Jandarma komutanlığında BTR tim komutanı olarak
görev yaptığını bildiğim başçavuş rütbesindeki Ünal Alkan'ı hatırladığım kadarıyla 1993-1996
yılları arasında Kızılıtepe de görev yaptı, Ünal Alkan ile herhangi bir şekilde operasyonlara
katılmadım, kendisinin Kızıltepe tayini çıktıktan sonra hiç görüşmedim.
Abdurrahman Kurfa isimli şahsı korucu olması nedeniyle tanırım, zaman zaman kendisiyle
halen görüşmekteyim,
Ramazan Çetin isimli şahsı korucu olması nedeniyle ve akrabam olması nedeniyle tanırım,
kendisi PKK ile girmiş olduğu çatışmalar nedeniyle almış oluduğu yaralar nedeniyle mağlulen

emekli olmuştur, akrabam olması nedeniyle kendisiyle görüşürüm
Mehmet Emin Kurga isimli şahsıda korucu olması nedeniyle tanırım, halen kendisiyle
görüşürüm,
İsmet Kandemir isimli şahsı korucu olması nedeniyle tanırım, kendisi yaklaşık bir kaç yıl
önce koruculuktan emekli oldu, halen Kızıltepe ilçesinde ikamet eder, zaman zaman kendisiyle
görüşürüm.
1995 yılında Diyarbakır il jandarma komutanı olarak görev yaptığı belirtilen Eşref
Hatipoğlu isimli şahsı gazetelerde ismi çıkması nedeniyle biliyorum, kendisiyle hiç görüşmedim,
şuan nerede olduğunu da bilmiyorum.
Bana sormuş olduğunuz maktül12 kişinin hiç birisini tanımıyorum, bu şahısların
kaybolmaları, cesetlerinin bulunmaları veya öldürülmeleri ile ilgili basında çıkan haberlerin dışında
bilgim yoktur. 1990'lı yıllarda bu gün itibariyle Özgür Gündem ismi ile yayın yapan gazeteden bazı
şahısların Kızıltepe cezaevinden çıktıktan sonra göz altına alındıklarının ve kaybolduklarını
duydum, ancak kim tarafından kaçırıldığının, neden kaçırıldığını bilmiyorum.
Ben Ğurs köylerinde Yalçınkayalar ile Gökçenler arasında geçen kavga olayını ve Nurettin
Yalçınkaya ve Necat Yalçınkaya'ın öldürülmesi olayını bilmiyorum.
Ben Hasan Atilla Uğur tarafından Kızıltepe de görev yaptığı dönemde PKK terör örgütü ile
bağlantılı olduğunu bildiği veya düşündüğü şahısların kaçırılması veya öldürülmesi amacıyla
kurulmuş olan Bıçak Timi adı altında bir oluşundan haberim yoktur, ben zaman zaman medyadan
böyle bir oluşum olduğunu duymuştum, bu kapsamda ergenekon adı altına yürütülen
soruşturmasında ve koğuşturmada ifade veren Aydost isimli şahsın beyanında ve daha önceden
koruculuk görevi yapmış olan Bedran Akdağ'ın beyanlarından Hasan Atilla Uğur'un kurduğu Bıçak
Timi adı altında bir grubun olduğunu beyanlarının medyaya yansımasından öğrendim.
Gizli tanık Oğuz olarak dinlenen şahsın beyanlarında geçen Bıçak timi içerisinde benimde
yeraldığıma dair iddialar doğru değildir, ben böyle bir oluşum içerisinde yer almadım, böyle bir
oluşumun olduğunu bilmiyorum, bana sormuş olduğunuz gizli tanız Oğuz'un beyanlarında geçen
PKK itarafçısı Fatih kod isimli şahsın gerçek ismi Ahmet Adsay'dır, kısa boylu bir kişidir, aslen
Mazıdağı ilçesindendir. PKK örgütenden ayrıldıktan sonra gidecek bir yerleri olmadığı için
yaklaşık 1 yıl bağlıca mezrasında benim yanımda kaldı, kendisi PKK itirafçısıydı, yakalandığı
zaman Jandarmaya PKK örgütü ile bildiklerini anlatmıştı. daha sonra bu şahıs Jandarma tarafından
korucu yapılarak benim yanıma verildi, bu dönemde Hasan Atilla Uğur Kızıltepe ilçe jandarma
komutanı olarak görev yapıyordu, itirafçıların sorguları bildiğim kadarıyla Mardin Jandarma
Komutanlığınca yapılmaktaydı, Ahmet Adsay isimli şahıs hakkında hukuki bir işlem yapılıp
yapılmadığını bilmiyorum, bu şahsın herhangi bir çatışmaya katılmadan örgütten ayrıldığını
biliyorum. Ahmet Adsay'ın şuan İzmirde olduğunu biliyorum ancak açık adresini bilmiyorum.
Yine PKK örgütünde Numan kod ismi ile faaliyet gösteren gerçek isminin Fahri Ertaş
olduğunu bildiğim Dikmen beldesi nüfusuna kayıtlı şahısda PKK itirafçısıdır, örgüt içerisinde
faaliyet gösterirken yaklaşık 17-18 yaşlarındayken yakalanması üzerine itirafçı oldu, korucu olara
görevlendirildi, korucu olarak görevlendirildikten sonra korucular arasında kendisine Yavuz kod
ismi ile hitap edilmeye başlanıldı. Fahri Ertaş halen İzmir ilindedir, açık adresini bilmiyorum.
Kadir Yıldız isimli PKK itirafçısı olarak belirtilen kimseyi tanımıyorum, bu isimde PKK
itirafçısı bildiğim kadarıyla Kızıltepe ilçesinde yoktu.
Bana sormuş olduğunuz Hasan Atilla Uğur'un kurup yönettiği iddia edilen Bıçak timi ile hiç
bir irtibatım yoktur, hiç bir bilgim yoktur, böyle bir timde yoktur, ben üzerime atılı olan suçu kabul
etmiyorum, bana söylemiş olduğum maktül 12 kişinin öldürülmesi ve kaybedilmesi ile hiç bir
alakam yoktur.

8. MEHMET EMİN KURĞA
Ben Kızıltepe ilçesi Doğanlı köyünde bir süre köy koruculuğu yaptım, ancak hangi tarihte
başladığımı bu görevi hangi tarihte bıraktığımı şuan hatırlamıyorum, halende gönüllü köy korucusu
olarak görev yapıyorum.
Hasan Atilla Uğur'u Kızıltepe ilçe jandarma komutanı olarak görev yapması nedeniyle
tanıyorum, 1990'lı yıllarda Kızıltepe'deydi, 1997 yılında Kızıltepe'den ayrıldı. Hasan Atilla Uğur'un
Kızıltepe'de görev yaptığı dönemlerde bende köy korucu olarak görev yapıyordum. Kendisini ilçe
jandarma komutanı olması nedeniyle tanırım, bunun haricinde herhangi bir samimiyetimiz yoktur.
Kendisiyle özel bir görüşmemizde olmamıştır.
Ahmet Boncuk ismli şahsı da 1990'lı yıllarda Kızıltepe'de Komando bölük komutanlığı
yapması nedeniyle tanırım. Köy korucusu olmam nedeniyle ayda bir sefer birlikte operasyonlara
çıkmıştık. Bunun haricinde kendisiyle herhangi bir samimiyetim yoktur. Kızıltepe'den tayini
çıktıktan sonra da kendisiyle hiç görüşmedim.
Ünal Alkan isimli şahsıda tanıyorum kendisi 1990'lı yıllarda Kızıltepe ilçe jandarma
komutanlığında astsubay olarak görev yapıyordu. Ünal Alkan ile hiç operasyona çıkmadım, biz
genelde Ahmet Boncuk ile operasyona çıkardık, kendisiyle herhangi bir samimiyetim yoktur.
Abdurrahman Kurğa benim amcam olur, akrabam olması nedeniyle kendisyle sürekli
görüşürüm oda benim gibi köy koruculuğu yapıyordu, şuanda emeklidir.
Ramazan Çetin isimli şahsı tanımıyorum, ne iş yaptığı konusunda herhangi bir bilgim
yoktur, bu ismi ilk defa burada duydum.
Mehmet Salih Kılınçaslan isimli şahsı korucu olması nedeniyle tanıyorum, ülker köyünde
koruculuk yapıyordu. Birlikte operasyona çıktığımız olmuştur, bunun haricinde herhangi bir
samimiyetim yoktur.
İsmet Kandemir'i tanıyorum, oda benim gibi köy koruculuğu yapmıştır, şuan emeklidir,
köylerimiz yanyanadır bu nedenle hala kendisiyle görüşüyorum.
Eşref Hatipoğlu ismli bir şahsı tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, 1990'lı yıllarda
Diyarbakır il jandarma komutanlığında bu isimde bir kişinin görev yapıp yapmadığını da
bilmiyorum.
Bana sormuş olduğunuz maktül 12 kişinin hiç birisini tanımıyorum, bu şahısların
kaybolmaları, cesetlerinin bulunması veya öldürülmeleri ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur, bu
şahısların kim tarafından öldürüldüklerini bilmiyorum, bu şahısların öldürülmelerine yönelik
eylemlerin hiç birisine ben katılmadım.
Gizli tanık Aydos'un bıçak timi adı altında faaliyet gösteren örgüte üye olduğum yönündeki
beyanlarını kabul etmiyorum. Yine Hasan Atilla Uğur'un en iyi adamlarından biri olduğum ve
Hasan Atilla Uğur'un bana bir adet silah hediye ettiği, altın diş kod adıyla faaliyet gösterdiğim
yönündeki beyanlarını da kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgüte üye değilim.
Gizli tanık olarak dinlenen Oğuz kod isimli şahsın beyanlarında geçen Bıçak timi içerisinde
benim yer aldığım ve tetikçilik yaptığıma dair iddialar doğru değildir. Ben böyle bir oluşumun olup
olmadığını bilmiyorum. Böyle bir örgüt varsa da ben bu örgüte üye değilim. Hiç kimseyi
kaçırmadım ve kimseyi öldürmedim, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum

9. İSMET KANDEMİR
1994 yılından 2007 yılında kadar Yüksektepe köyünde köy koruculuğu yaptım, 2007 yılında
emekli oldum. 1993 yılı sonlarına doğru abim Cemil Kandemir PKK tarafından öldürülmesi
üzerine köy korucusu olarak görev yapmaya başladım. Benim görev yaptığım süre içerisinde
tarihini tam hatırlamıyorum ancak 1990 yıllarında Hasan Atilla Uğur Kızıltepe ilçe Jandarma
komutanı olarak görev yapıyordu. Kendisini şahsen tanımıyorum, köy korucusu olmam nedeniyle

görevi giderken kendisini görüyordum ancak yüz yüze bir görüşmüşlüğümüz yoktur. Ahmet
Boncuk isimli şahsı tanıyorum, kendisi 1994 yılında Komando bölük komutanı olarak Kızıltepede
görev yapıyordu, köy korucuları komanda bölüğü ile operasyonlara çıktığı için bende bir kaç defa
kendisiyle operasyona çıkmıştım, bunun haricinde kendisiyle herhangi bir samimiyetim
yoktur.Ünal Alkan isimli şahsı tanımıyorum, bu isimde bir kişinin Kızıltepe'de görev yapıp
yapmadığını bilmiyorum,.Abdurrahman Kurğa isimli şahsı tanırım, kendisiyle köylerimiz yan
yanadır, ayrıca bu şahısta benim gibi köy korucusudur, bildiğim kadarıyla PKK bu şahsın annesini
öldürmüş, kendisiyle bir kaç defa operasyona çıktığımız da olmuştur.1Ramazan Çetin isimli şahsı
tanımıyorum, ne iş yaptığı konusunda bir bilgim yoktur.Mehmet Salih Kılınçaslan isimli şahsı
tanımıyorum, ancak ismini duymuştum, duyduğum kadarıyla çiftçilik ile uğraşan bir
kişidir.Mehmet Emin Kurğa isimli şahsı tanırım, köylerimiz yan yanadır, kendisi de benim gibi
korucudur. 1990 yıllarda 15-20 günde bir operasyona çıkardık, Mehmet Emin Kurğa ile de bir kaç
defa operasyona katılmıştık. Eşref Hatipoğlu isimli şahsı tanımıyorum, ne iş yaptığı konusunda
herhangi bir bilgim yoktur. Bana sormuş olduğunuz maktül 12 kişinin hiç birisini tanımıyorum, bu
şahısların kaybolmaları, cesetlerinin bulunması veya öldürülmeleri ile ilgili herhangi bir bilgim
yoktur, bu şahısların kim tarafından öldürüldüklerini bilmiyorum, bu şahısların öldürülmelerine
yönelik eylemlerin hiç birisine ben katılmadım. Gizli tanık Aydos'un bıçak timi adı altında faaliyet
gösteren örgüte üye olduğum yönündeki beyanlarını kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgüte üye
değilim. Gizli tanık olarak dinlenen şahsın beyanlarında geçen Bıçak timi içerisinde benim yer
aldığıma dair iddialar doğru değildir. Ben böyle bir oluşumun olup olmadığını bilmiyorum. Böyle
bir örgüt varsa da ben bu örgüte üye değilim. Hiç kimseyi kaçırmadım ve kimseyi öldürmedim,
üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

TANIKLAR BEYANI
1.FAHRİ ERTAŞ
SORULDU : MEHMET SALİH KILINÇASLAN isimli şahıs Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığında 16.05.2014 tarihinde avukatı huzurunda vermiş olduğu şüpheli ifadesinde; 19931997 yılları arasında Mardin ili Kızıltepe İlçe JandarmaKomutanlığını HASAN ATTİLLA UĞUR’
un yaptığını, yine o dönemde de AHMET BONCUK’un da komando bölük komutanı olduğunu
beyan etmektedir. ilçe jandarma komutanı HASAN ATTİLLA UĞUR ve komando bölükkomutanı
AHMET BONCUK isimli subaylar ile ne tür bir irtibatınız vardı,bu şahıslar ile nasıl ve kimlerin
aracılığı ile irtibata geçtiniz. açıklayınız.
CEVAP: Ben 1993 yılının yaz ayında Kızıltepe İlçesinden PKK terör örgütüne katıldım,
yaklaşık 8-9 ay terör örgütünün Kızıltepe- Derik kırsalında faaliyet yürüttüm, ancak bir silahlı
eylemim olmadı, hatırladığım kadarıyla 1994 yılının Mart yada Mayısayında örgütün bana silahlı
faaliyet yürütmem için verdiği silah ve teçhizatları mı kırsal alana atarak Kızıltepe Jandarma
Komando birliklerine teslim oldum, hakkımda yasal işlem yapıldı Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığına çıkarıldım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldım,aradan 4-5 ay geçtikten sonra
Kızıltepe ilçesinde Köy korucusu oldum, ben Köy korucusu olduğumda Hasan Atilla UĞURİlçe
Jandarma komutanı idi, Ahmet BONCUK’ta Komando Bölük komutanı idi, kendilerini Köy
Korucusu olduktan sonra tanıdım, bu şekilde tanışmamız oldu.
SORULDU : şüpheli olarak ifade verenMEHMET SALİH KILINÇASLANisimli şahıs ilçe
jandarma komutanı HASAN ATTİLLA UĞURtarafından Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı
dönemde pkk terör örgütü ile bağlantılı olduğunu bildiği veya düşündüğü şahısların
kaçırılmasıveya öldürülmesi amacıyla kurulmuş olan bıçak timi adı altında kendisinin faaliyet
yürütmediğini, gizli tanık OĞUZolarak dinlenen şahsın beyanlarındabıçak timindepkk itirafçısıfatih
kod adı altında ahmet adsay, yani sizin faaliyet yürüttüğünüzü ve mazıdağı’ n dan olduğunuzu,

sizin pkk terör örgütünden ayrıldıktan sonra kalacak bir yerinizin olmaması sebebi ile bağlıca
mezrasındayaklaşık bir yıl mehmet salih kılınçaslan isimli şahsın yanında kaldığınızı,
yakalandığınızda pkk terör örgütü ile ilgili bildiklerinizi anlattığınızı, daha sonrada korucu
olduğunuzu ve kendisinin yanına verildiğinizi, pkk terör örgütünde faaliyet yürütürken
yakalandığınızda hakkınzda yasal işlemin yapılıp yapılmadığını bilmediğini beyan etmiştir. siz
hangi yıllar arası pkk terör örgütünde faaliyet yürüttünüz, hangi bölgede yakalandınız,
yakalandıktan sonra hakkınızda yasal işlem yapıldımı, hakkınzda ifade veren MEHMET SALİH
KILINÇASLAN isimli şahıs kimdir, bu şahsın yanında ne kadar süre ile koruculuk
yaptınız,açıklayınız.
CEVAP: Ben yukarıda da belirttiğim gibi 1993 yılının yaz ayında Kızıltepe İlçesinden PKK
terör örgütüne katıldım, yaklaşık 8-9 ay terör örgütünün Kızıltepe- Derik kırsalında faaliyet
yürüttüm, ancak bir silahlı eylemim olmadı, ben terör örgütüne katıldığımdaörgütün Kızıltepe Gap
1. Bölge sorumlusu AGİT KOD İsimli sorumlu bana NUMAN KODismini verdi, ben kendim
güvenlik güçlerine teslim oldum, terör örgütüne katılırkengönülsüz gitmiştim, orada da fikir
ayrılıklarımız oldu, umduğumu bulamadım, burada Allah’ ın olmadığını söylerlerdi, bende
inançlıydım, bu durumları da gördükten sonra örgütten kaçmaya karar verdim.
PKK terör örgütünden kaçtıktan sonra Köy Korucusu oldum, burada terör örgütü tarafından
tanınmamak için bana artıkYAVUZismi ile hitap edilmesini arkadaşlarımdan istedim ve
YAVUZolarak bana hitap ettiler, bu ismi kod olarak kullanmadım, yine yukarıda belirtmiştim terör
örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğumda hakkımda yasal işlem yapıldı, tutuksuz
yargılandım.
SORULDU : Hakkınızda ifade verenMEHMET SALİH KILINÇASLANİSİMLİ şahıs sizin
bıçak timi içerisinde fatih kod adı altında faaliyet yürüttüğünüzü beyan etmiştir. fatih kod adını size
kim verdi, bıçak timi olarak belirtilen grup içersinde ne tür bir faaliyetiniz oldu, bu yapı içerisinde
kimler vardı, açıklayınız.
CEVAP:Mehmet Salih KILINÇASLANkendisi Köy koruculuğu yapardı, halen Köy
korucusu olduğunu biliyorum, ben terör örgütüne katılmadan önce 1988 yada 1989 yıllarında bu
şahsınbabası Bedirhan KILINÇASLAN,abisi Ahmet KILINÇASLANve ismini hatırlamadığım
amcasıPKK terör örgütü mensupları tarafından öldürüldü,oğlu ise yaralı kurtuldu, Mehmet Salih
KILINÇASLAN ‘ın ailesinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesinden dolayı ben bu şahsın
bana ihanet etmeyeceğini düşünerek koruculuk yaptığım dönemde kalacakta yerim olmadığı için
yaklaşık bir yıla yakın bu şahsın ikametinde kaldım, kendisi ile bu şekilde tanışmışlığımız oldu,
yine yukarıda belirtmiştim YAVUZismini örgüt mensuplarının tanımaması için kullanırdım,
herhangi bir kod isim değildir.
SORULDU : Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde kızıltepe
cumhuriyet başsavcılığına verilen dilekçelerde; 14.06.1995 yılında Kızıltepe kırkuyu köyündeki
evinden jandarma tarafından alındığı belirtilen, o tarihten sonra da bir daha kendisine ulaşılmayan;
MUHİTTİN ve AYŞİ oğlu 01.02.1970 doğumlu ABDULVAHAP ATEŞ isimli şahsın gözaltına
alınmasından 3 gün sonra Kızıltepe de gerçekleşen çatışmada iki terör örgütü mensubunun öldüğü
bilgisine ulaşıldığı, bu şahıslardan birininABDULVAHAP ATEŞisimli şahıs olduğu tespit edilmiş
ve cenazesi 17.06.1994 yılında ailesine teslim edilmiştir. ailelerinin beyanında ABDULVAHAP
ATEŞ isimli şahsın pkk terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütmediğini, bu şahsı Kızıltepe ilçe
jandarma komutanıHASAN ATTİLLA UĞUR ve bıçak timi oluşumunda faaliyet yürütenşahısların
infaz ettiklerini belirtmişlerdir. çatışmada öldürüldüğü belirtilen ABDULVAHAP ATEŞ İsimli
şahıs kimdir, kendisi ile ne tür bir irtibatınız vardı, bu şahsın ölümü ile ilgili açıklama yapınız.
CEVAP:Bıçak timi diye bir yapının olduğunu burada sizlerden öğrendim, böyle bir oluşum
yoktur, FATİH KOD Ahmet ADSAY isimli şahsı Kızıltepe Köy Korucusu olduğu için tanırdım,
birlikte bir çok göreve gittik, ben terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken kendisi ile hiç

karşılaşmadım, belirttiğim gibi Köy korucusu olduğumuzdan kendisi ile tanışırız. FATİHbir kod
isim değildir, bu arkadaşa da yine Köy korucusu olduğu için bu isim verildi.
SORULDU :Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 TARİHİNDE
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde; 14.01.1995 yılında MArdin il merkez ile
Kızıltepe ilçesi arasında dolmuşçuluk yapan; HALİL ve ÇİÇEĞİ oğlu 30.04.1973 doğumlu
MEHMET EMİN ABAK ile bu şahsın ortağı olan; SÜLEYMAN ve SULTANİ oğlu 15.08.1978
doğumlu MAHMUT ABAK’ın Mardin ili Eroğlu köyündeki evlerinden askerler tarafından
gözaltına alındıkları belirtilmiş, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığnın 1995/456 soruşturma yazıları
ile, kaybolan şahıslardan 11.02.1995 tarihinde MAHMUT ABAK’IN cenazesinin Kızıltepe ilçesi,
Kırkkuyu köyü Aysun (Tılzerin) mezrasındaki bir su kuyusunda çıktığı tespit edilmiştir.askerler
tarafından gözaltına alındıkları belirtilen MEHMET EMİN ABAK VE MAHMUT ABAK isimli
şahıslar ile ne tür bir irtibatınız vardı, kaybolduğu belirtilen MEHMET EMİN ABAK’ın akıbeti
nedir? MAHMUT ABAK’ı belirtilen kuyuya kim yada kimler atarak öldürdü açıklayınız.
CEVAP:Ben her iki şahsıda tanımam, bu şahısları kim yada kimlerin öldürdüğünü
bilmiyorum, bu şahısları tanımadığımdan dolayı birileri ile husumetlerinin olup olmadığını da
bilmiyorum.
SORULDU:Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;09.02.1994 yılında MAMO ve HEDLA oğlu
20.07.1955 doğumlu YUSUF TUNÇ isimli şahsın Kızıltepe ilçesi Kengerli köyünden kaçırıldığı,
bu şahıstan bir daha haber alınamadığı belirtilmiştir. YUSUF TUNÇ İsimli şahsı tanırmıydınız, bu
şahıs kim yada kimler tarafından kaçırılıp öldürüldü,açıklayınız.
CEVAP :Bana sorduğunuzYusuf TUNÇ isimli şahsı tanımıyorum, ismini ilk defasizden
duydum, bu şahsı kimin yada kimlerin kaçırdığını ve öldürdüğünü bilmiyorum.
SORULDU : 1993 yılında kızıltepe ilçesi bağış köyünde beyaz renkli toros marka bir araçla
gelen şahıslar tarafından gözaltına alınan;SİNO ve HANSİ oğlu 01.02.1940 doğumlu HIDIR
ÖZTÜRK isimli şahsın cesedinin daha sonra Kızıltepe Denktaş yolu üzerinde bulunduğu
belirtilmiştir. HIDIR ÖZTÜRK isimli şahıs ile tanışırmıydınız, bu şahsın kaçırılmısı, daha sonra da
cesedinin yol üzerine atılmısı ile ilgili açıklama yapınız.
CEVAP: Ben 1993 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütürdüm, örgütte
bulunduğum süre içerisinde Hıdır ÖZTÜRKismini hiç duymadım, bu şahsı kimin yada kimlerin
öldürdüğünü bilmiyorum.
SORULDU : 1990’lı yıllarda ortadan kaybolan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan, yahut
cesetlerine ulaşılan kişilerin ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;Kızıltepe cezaevinde tutuklu bulunan ve 29.03.
1995 yılında tahliye edilen; ABDULBAKİ VE MELİHA oğlu 12.04.1969 doğumlu KEMAL
BİRLİK ile SELİM ve EMİNE oğlu 07.08.1965 doğumlu ZEKİ ALABALIK isimli şahısların
tahliyelerini öğrenen aileleri ve akrabaları ABDULBAKİ VE MELİHA oğlu 18.05.1960 doğumlu
ZÜBEYİR BİRLİKile AHMET ve MAVİZER oğlu 10.04.1940 doğumlu ABDULBAKİ
BİRLİKisimli şahısların BİTLİS ilinden Kızıltepe ilçesine geldiklerini, bulunan KEMAL
BİRLİKve ZEKİ ALABALIKisimlişahısların tahliye edilmelerinden sonra dört şahsında ortadan
kaybolduğu belirtilmektedir. cezaevinden tahliye olan KEMAL BİRLİKve ZEKİ
ALABALIKisimli şahıslar ileakrabaları ZÜBEYİR BİRLİK ile ABDULBAKİ BİRLİKisimli
şahısların akıbeti nedir, bu şahısları kim, yada kimler kaçırdı, açıklayınız.
CEVAP:Bana sormuş olduğunuz bu dört şahsı da tanımam, kaçırılma yada öldürülmeleri ile
ilgili bilgim yoktur.
SORULDU :Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;27.01.1995 yılında Kızıltepe Belediyesinde zabıta

memuru olan; MAHMUT ve PAKİZE oğlu 01.02.1964 doğumlu NECAT YALÇINKAYA ve
yeğeni ŞEYHMUS ve RİHİ oğlu 01.01.1960 doğumlu NURETTİN YALÇINKAYAisimli
şahısların askeri görevlilerce gözaltına alındığı, bu şahıslardan bir daha haber
alınmadığı,17.10.2008 yılında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/2773 soruşturma
numaralı sayıları ile Katarlı su kuyusunun açılması sonucu bu şahıslara ait olduğu belirtilen
kemikler çıkarılmıştır. gözaltında iken kendilerinden bir daha haber alınamayan NECAT
YALÇINKAYA ve yeğeni NURETTİN YALÇINKAYA İsimli şahısların infazını kim yada kimler
gerçekleştirip Katarlı su kuyusu’ naattı, açıklayınız.
CEVAP :İsmi geçen Necat YALÇINKAYA ve Nurettin YALÇINKAYA isimli şahısları
tanımıyorum, tanımadığımdan dolayı akıbetlerinde bilmiyorum.
SORULDU :Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının yazılarında belirtilen MEHMET ve
SULTAN oğlu 18.09.1976 doğumlu MENDUH DEMİR’in kaçırılarak öldürüldüğü
belirtilmiştir.menduh demir isimli şahsı tanırmıydınız? bu şahsı kim yada kimler kaçırarak
öldürmüş olabilir açıklayınız.
CEVAP:BenMenduh DEMİRve Bedran KABANisimli şahısları tanımam, terör örgütünde
silahlı faaliyet yürüttüğüm dönemlerde de Bedran KABANisimli şahsıhiç duymadım, bundan
dolayı sorduğunuz sorunun içeriğini bilmiyorum.
SORULDU: 1994 yılında ABDURRAHMAN BULUT isimli şahsın Kızıltepe ilçesinden
kaçırıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir.kaçırıldığı belirtilen
ABDURRAHMAN BULUT isimli şahısla ne tür bir irtibatınız vardı, akıbeti ile ilgili açıklama
yapınız.
CEVAP:Abdurrahman BULUT isimli şahsın ismini sizlerden öğrendim, kim yada kimler
tarafından kaçırıldığını bilmiyorum.
SORULDU :1994 yılında HÜSEYİN ÇELEBİisimli şahsın gözaltına alındığı ve bir daha
kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. görevliler tarafından gözaltına alınıp daha sonra
kaybolduğu belirtilen hüseyin çelebi isimli şahsı tanırmıydınız,bu şahıs kim yada kimler tarafından
kaçırıldı, akıbeti hakkında açıklama yapınız.
CEVAP : Ben 1994 yıllarında 17 yaşında idim, yaşımın küçük olmasından çok fazla
insanları tanımazdım, Hüseyin ÇELEBİ isimli şahsı da hiç duymadım, akıbeti hakkında bilgi sahibi
değilim.
SORULDU :20.11.1994 tarihinde Kızıltepe ilçesi İle Mardin merkez arasında dolmuşçuluk
yapan SÜLEYMAN ABAK ve yanında bulunan ABDURRAHMAN ABİ isimli şahıs ile birlikte
gözaltına alındıkları, daha sonra kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. SÜLEYMAN
ABAK ve ABDURRAHMAN ABİ isimli şahıslar ile ne tür bir irtibatınız vardır? dilekçe içeriğinde
belirtildiği gibi bu şahıslar gözaltına alındıktan sonra mı kayboldular? şahısların dolmuşçuluk
yapmalarından dolayı her hangi bir kimse ile husumetleri varmıydı? akıbetleri ile ilgili açıklama
yapınız.
CEVAP:Kızıltepe İlçesindeABAKisimli aileler çok var, ama kaybolduğunu belirttiğiniz
Süleyman ABAKve Abdurrahman ABİisimli şahısları tanımam, birileri ile husumetleri olup
olmadığını da bilmiyorum.
SORULDU : 1993 yılında Kızıltepe ilçesi Bağış köyünden kaçırılan, daha sonra cesedi yol
üzerine atılan HIDIR ÖZTÜRK isimli şahsın öldürülmesinden iki ay sonra aynı köyden akrabası
şirin öztürk isimli şahsında kaçırılarak öldürüldüğü, cesedinin ise kürtçe ismi cırcıb olan köy yolu
üzerinde bulunmuştur. HIDIR ÖZTÜRK ve akrabası ŞİRİN ÖZTÜRK isimli şahısların her hangi
birileri ile hasımlığı varmıydı? bu şahıslar kim yada kimler tarafından öldürüldü açıklayınız.
CEVAP :Ben Hıdır ÖZTÜRKve Şirin ÖZTÜRKisimli şahısları tanımam, kimler tarafından
öldürüldükleri hakkında bilgim yoktur.
SORULDU : 1993 yılı aralık ayı içerisinde Kızıltepe ilçesi Tuzluca Köyünde İZZETTİN

YİĞİT, MEHMET ALİ YİĞİT, NURİ YİĞİT, ABDULVAHAP YİĞİT,ABDURRAHMAN
ÖZTÜRK ve TACETTİN DEĞER isimli şahısların o dönem itibari ile bölgede görev yapan kamu
görevlileri tarafından öldürüldükleri belirtilmektedir. öldürüldükleri belirtilen yukarıda isimleri
yazılı bulunan şahıslar her hangi birileri ile husumet yaşarlarmışdı? ismi geçen şahıslar kim yada
kimler tarafından öldürülmüş olabilirler?
CEVAP :Ben o tarihte PKK terör örgütüne yaklaşık 5-6 ay olmuştu katılalı, terör örgütünde
yeni olduğumdan dolayı örgüt sorumluları bizlere bu gibi konuları söylemezlerdi, bundan dolayı bu
şahısların kim yada kimler tarafından öldürüldüğünü hiç duymadım.
SORULDU :Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/416 soruşturmaevrak içeriğindeAli
oğlu 1977 doğumlu Bedran kodŞEYHMUS KABAN ve MEHMET oğlu 1976 doğumlu Devran
kod MEMDUH DEMİR’ in 21.06.1995 tarihinde güvenlik güçlerine daha önceden kullanmış
oldukları sığınakları gösterdikleri esnada sığınakta bulunan patlayıcı maddenin patlaması sonucu
öldükleri belirtilmiştir. bu şahısların örgüt içindeki konumları nasıldı, hangi bölgelerde faaliyet
yürütürlerdi, açıklayınız.
CEVAP : Ben geçici Köy korucusu olarak Kızıltepe ilçesinde 1994 yılının sonları ile 1997
yılının Kasım ayına kadar3 yıl görev yaptım, ancak ismi geçen BEDRAN KODŞEYHMUS
KABANve DEVRAN KOD MEMDUH DEMİR’ın nasıl öldüğü hakkında bir bilgim yoktur. O
tarihte geçici bir Köy korucusunun silahlı çatışma sonucuşehit olduğunu duymuştum. Ancak
çatışma da hangi örgüt mensuplarının öldüğünü bilmiyorum.
SORULDU : Gİzli tanıkların beyanlarında isimleri geçen, İSMET KANDEMİR, MEHMET
EMİN KURĞA, ABDURRAHMAN KURĞA, RAMAZAN ÇETİN, BAŞÇAVUŞ ÜNAL
ALKANisimli şahıslar ile ne tür irtibatınız var, siz köy korucusu olduğunuz dönemdebu şahıslar ne
tür faaliyet yürütürlerdi, açıklayınız.
CEVAP : İsmet KANDEMİRisimli şahıs ben köy koruculuğu yaptığım dönemde kendisi de
köy korucusuydu, Kızıltepe İlçesine bağlı ismini şu an hatırlamıyorum, o köyde görev yapardı,
Mehmet Emin KURĞAisimli şahsı ismen çıkaramadım, ancak görsem bilirim, KURĞAisminde
çok köy korucusu vardı, Abdurrahman KURĞAköy korucusuydu, kendisi Kızıltepe merkezde
görev yapardı, Ramazan ÇETİN isimli şahsı bir iki kez gördüm, ancak birlikte göreve gitmedik,
kendisi ile fazla samimiyetimiz yoktu, Başçavuş Ünalisimlibir Başçavuş vardı, kendisi
KızıltepeJandarma BTRde komutan idi, , Başçavuş Ünalgenellikle gelen rütbeli araçları yada
otobüsler geldiğinde eskortluk yapardı, bu araçların emniyetini sağlardı, yukarıda belirttiğim
şahısların bu görevlerinin dışında ne tür faaliyet yürüttüklerini bilmiyorum.
SORULDU : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ergenekon adlı terör örgütüne
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
27.10.2008 tarihinde ifadesi alınan gizli tanık AYDOS “ Kızıltepe’ ye bağlı gurs köyünde aynı
aşiretin YALÇINKAYALAR ve GÖKÇENLER adlı iki kolu olduğunu, iki aile arasında bir çocuk
kavgası yüzünden husumet olduğunu ve çıkan kavgada ali gökçen isimli şahsın oğlunun
bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra yalçınkayalar’ ın pkk terör örgütünden, gökçen’ lerin ise
kızıltepe ilçe jandarma komutanıHASAN ATİLLA UĞUR’ un ekibinde görevli olan
ABDURRAHMAN KURĞA’ dan destek aldıklarını,ABDURRAHMAN KURĞA’nın bir gece
yanına itirafçıları da alarak şehre geldiğini, ertesi gün YALÇINKAYA’ ların evlerinin kapısını
çalıp “biz polisiz, bizimle geleceksiniz”diyerek evin çocuğunu aldıkları ve daha sonra da öldürüp
Kızıltepe çöplüğüne attıklarını duyduğunu, bu işi 1991 yılının parası ile bir milyar karşılığında
yaptığını beyan etmiştir. gizli tanık AYDOSun belirttiği gibi MEHMET ve SULTAN oğlu 1969
doğumluNURETTİN YALÇINKAYAisimli şahsı Kızıltepe ilçe Jandarma KomutanıHASAN
ATİLLA UĞUR’ un ekibinde görevliköy korucusu ve pkk itirafçılarımı öldürdü, açıklayınız.
CEVAP : Ben bu konuları daha önceden hiç duymadım, Abdurrahman KURĞAköy
korucusuydu, kendisi Kızıltepe merkezde görev yapardı, ancak ne tür bir illegal iş yapıp

yapmadığını bilmiyorum.
SORULDU :Gizli tanık OĞUZ, 15.04.2013 tarihindeCumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde, kendisinin 20.02.2013 günü tanık sıfatı ile ifade verdiğini, o ifadesinde Jitem
adlı örgütün Kızıltepe ve çevre ilçelerde yürüttüğü yasadışı faaliyetleri anlattığını, HASAN
ATİLLA UĞURbıçak timi olarak bilinen ve köy korucuları ile askerlerden ve itirafçılardanoluşan
tim aracılığı ile yasadışı faaliyet yürüttüğünü, bıçak timinde yer alan ve 1990’ lı yıllarda Kızıltepe
ilçesinde faili meçhul cinayetler işleyen kişilerin isimlerini saydığını, bu timde; FAHRİ: “ bu şahsın
kod adı FATİH’ tir soyadını bilmiyorum,bu şahısta pkk itirafçısıdır,Kızıltepe İlçesi Dikmen beldesi
nüfusuna kayıtlıdır, şu an bildiğim kadarı ile İzmir’ de yaşamaktadır”.şeklinde beyanlarda
bulunarak sizin HASAN ATİLLA UĞUR’un emrinde olduğunuzu, Kızıltepe ilçesinde yasadışı
faaliyetlerin bıçak timi adıyla anılan, sizinde içinde olduğunuz bu oluşum tarafından
gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. gizli tanık Oğuz’un belirttiği gibi bir oluşum varmıdır, bu şahıs
neden sizi tarif ederek sizinde bıçak timi içinde yer aldığınızı ve faili meçhul olayları
gerçekleştirdiğinizi beyan etmektedir. açıklayınız.
CEVAP : Hakkımda bu tür ifade veren gizli tanık OĞUZisimli şahsı tanımam,Ben Köy
korucusu olduğumda Hasan Atilla UĞUR Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanıydı, Bıçak timi olarak
belirtilen bir oluşumun olup olmadığını hiç duymadım, benim adımında bu oluşum içinde olmasına
şaşırdım, ben PKK terör örgütünden kendi isteğim üzerine kaçtıktan kısa süre sonra geçici köy
korucusu oldum ve 3 yıl bu görevi yaptım, illegal bir iş yapmadım.
SORULDU : gizli tanık OĞUZ, 15.04.2013 tarihindeCumhuriyet Başsavcılığında vermiş
olduğu ifadesinde, Kızıltepe ilçesi Yüksektepe köyünde ikamet eden emekli korucu İSMET
KANDEMİR, pkk itirafçısı KADİR YILDIZ, Kızıltepe ilçesi Doğanlı köyünde oturan eski korucu
ABDURRAHMAN KUĞRA, Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden MEHMET SALİH
KILIÇARSLAN, üsteğmen AHMET, astsubay ERDAL UĞUR, başçavuş ERGÜN ÜNAL,
RAMAZAN ÇETİN, MEHMET EMİN KUĞRAisimli şahıslarında sizinle birlikteHASAN
ATİLLA UĞUR’un emrinde olduklarını veKızıltepe ilçesinde bıçak timiolarak bildiği yasadışı
faaliyetleri yürüttükleri ve insanları zorla evlerinden aldıklarını, öldürdüklerini, işkence ettiklerini
beyan etmektedir. bu şahısları tanıyormusunuz, bu hususlar ile ilgili açıklama yapınız.
CEVAP : Ben köy koruculuğu yaptığım dönemde İsmet KANDEMİRisimli şahıs köy
korucusuydu, Kızıltepe İlçesine bağlı ismini şu an hatırlamıyorum, o köyde görev yapardı,
Kadir YILDIZisimli şahsı tanımam, Abdurrahman KURĞA isimli şahsı tanırım kendisi köy
korucusuydu veKızıltepe merkezde görev yapardı, Mehmet Salih KILIÇARSLANisimli şahıs
Kızıltepe ilçesinde geçici Köy korucusuydu, ben PKK terör örgütünden ayrılıp Köy koruculuğu
yaptığım dönemde Ahmet ADSAYisimli geçici köy korucusu ile birlikte yaklaşık bir yıl bu şahsın
evinde kaldık, daha sonra ben ayrılıp kendi evime çıktım, Ahmet ADSAYisimli arkadaş bu şahsın
evinde kalmaya devam etti, ben korucu olduğum dönemde Üsteğmen Ahmet BONCUK Kızıltepe
ilçesinde komando birliğinde idi, Astsubay Erdal UĞURisimli şahsı şu an hatırlayamadım,
Başçavuş Ergün ÜNALisimli şahsı da hatırlayamadım, Ramazan ÇETİN isimli şahsı bir iki kez
gördüm, ancak birlikte göreve gitmedik,Mehmet Emin KUĞRAisimli şahsı biliyorum, ancak
kendisi ileherhangi bir görev yapmadık, yukarıda da belirtmiştim Hasan Atilla UĞURisimli şahıs
Kızıltepe İlçe Jandarma komutanı idi, bizlerde Köy korucusu olduğumuz için kendisinin emrinde
görev yapardık, ancak illegal bir oluşum içinde olmadık, bu arkadaşlarımızda belirtilen illegal
oluşum içinde yer almadılar, böyle bir oluşum olsaydı, duyulurdu.
SORULDU :gizli tanıkoğuzifadesinin devamında bıçak timinde yer alan RAMAZAN ÇETİN
isimli şahsın YUSUF TUNÇ isimli şahsı kaçıran şahıslar içinde yer aldığını ve çıkan çatışmada
RAMAZAN ÇETİN isimli şahsın bacağından yaralandığını beyan etmiştir. bu hususlar ile ilgili
açıklama yapınız.

CEVAP :Ben Ramazan ÇETİNisimli şahsı çok fazla tanımam, ancak çatışmanın olduğunu ve
bu çatışmadayaralandığını hiç duymadım.
SORULDU : İFADENİZE EKLEYECEK BİR HUSUS VARMIDIR AÇIKLAYINIZ.
CEVAP :Ben PKK terör örgütünde bir müddet kaldıktan sonra örgütten kaçıp güvenlik
kuvvetlerine teslim oldum, daha sonra Köy korucusu oldum, ancak benim ailemin kaldığı Dikmen
Köyünde bir çok ailenin çocukları PKK terör örgütünde idi, bundan dolayı bu aileler de benim
Korucu olduğumu biliyorlardı, bir başka köyde ikamet ediyordum ve ailemin yanına gidip
gelemiyordum, PKK ya bana yada aileme zarar verecekti, Kızıltepeİlçe Jandarma Komutanı Hasan
Atilla UĞUR beni ve ailemi sıkı korumaya aldırmıştı, kendisinden çok iyilik gördüm, kendisi
benim gibi bir çok arkadaşın ve ailesinin terör örgütünden kurtulmasına katkısı olmuştur,ailemle
sürekli irtibat halindeydi, görev yaptığı dönemlerde illegal bir faaliyetinin olduğunu ne gördüm,
nede duydum, vermiş olduğum bilgileri hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür iradem ile
anlattım

2. AHMET ADSAY
SORULDU : MEHMET SALİH KILINÇASLAN isimli şahıs Kızıltepe Cumhuriyet
Başsavcılığında 16.05.2014 tarihinde avukatı huzurunda vermiş olduğu şüpheli ifadesinde; 19931997 yılları arasında Mardin ili Kızıltepe İlçe JandarmaKomutanlığını HASAN ATTİLLA UĞUR’
un yaptığını, yine o dönemde de AHMET BONCUK’un da komando bölük komutanı olduğunu
beyan etmektedir. ilçe jandarma komutanı HASAN ATTİLLA UĞUR ve komando bölükkomutanı
AHMET BONCUK isimli subaylar ile ne tür bir irtibatınız vardı,bu şahıslar ile nasıl ve kimlerin
aracılığı ile irtibata geçtiniz. açıklayınız.
CEVAP: Ben 1990 yılında İzmir ilinden PKK terör örgütüne giderken Cizre de yakalandım, 1
hafta gözaltında kaldım, çıkarıldığım adli makamlarca serbest kaldım, ailem o dönem İzmir ilinde
ikamet etmekte idi, İzmir’ e geri geldim,1992 yılının sonlarına doğru Kızıltepe İlçesinden PKK
terör örgütünün dağ kadrosuna katıldım, yaklaşık 8 ay örgütün kırsalında faaliyet
yürüttüm,herhangi bir eyleme katılmadım, daha sonra örgütle fikir ayrılığı yaşadım ve örgütten
kaçmaya karar verdim, 1993 yılının ortalarında kaçarak Kızıltepe ilçesine geldim, bu konular ile
ilgili hakkımda yasal işlem yapıldı. Daha sonraki süreçte geçici köy korucusu olmaya karar verdim,
1993 yılının sonlarında köy korucusu oldum, Kızıltepe Jandarma Komutanlığı’nın emrinde görev
yapmaya başladım, Hasan Atilla UĞUR o dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanıydı Ahmet
BONCUK iseKomando bölüğünün komutanıydı, bu komutanlarla koruculuk yaptığımdan dolayı
görevim icabı tanışmış oldum.
SORULDU : Şüpheli olarak ifade verenMEHMET SALİH KILINÇASLANisimli şahıs ilçe
jandarma komutanı HASAN ATTİLLA UĞURtarafından Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı
dönemde pkk terör örgütü ile bağlantılı olduğunu bildiği veya düşündüğü şahısların
kaçırılmasıveya öldürülmesi amacıyla kurulmuş olan bıçak timi adı altında kendisinin faaliyet
yürütmediğini, gizli tanık OĞUZolarak dinlenen şahsın beyanlarındabıçak timindepkk itirafçısıfatih
kod adı altında ahmet adsay, yani sizin faaliyet yürüttüğünüzü ve mazıdağı’ n dan olduğunuzu,
sizin pkk terör örgütünden ayrıldıktan sonra kalacak bir yerinizin olmaması sebebi ile bağlıca
mezrasındayaklaşık bir yıl mehmet salih kılınçaslan isimli şahsın yanında kaldığınızı,
yakalandığınızda pkk terör örgütü ile ilgili bildiklerinizi anlattığınızı, daha sonrada korucu
olduğunuzu ve kendisinin yanına verildiğinizi, pkk terör örgütünde faaliyet yürütürken
yakalandığınızda hakkınzda yasal işlemin yapılıp yapılmadığını bilmediğini beyan etmiştir. siz
hangi yıllar arası pkk terör örgütünde faaliyet yürüttünüz, hangi bölgede yakalandınız,
yakalandıktan sonra hakkınızda yasal işlem yapıldımı, hakkınzda ifade veren MEHMET SALİH
KILINÇASLAN isimli şahıs kimdir, bu şahsın yanında ne kadar süre ile koruculuk
yaptınız,açıklayınız.

CEVAP:Ben yukarıda da belirttiğim gibi bir dönem PKK terör örgütü içerisinde faaliyet
yürüttüm ancak her hangi bir silahlı eylemim olmadı, daha sonra köy korucusu olarak görev
yapmaya başladım, Fatih ismini kod olarak almadım, ancak koruculuk yaptığımdan dolayı PKK
terör örgütü mensupları tarafından tanınmamak için görev yaptığım komutanlarım tarafından bana
verilen bir isimdir. Terör örgütünden kaçtıktan sonra da yukarıda da belirttiğim gibi hakkımda
yasal işlem yapıldı, tutuksuz yargılandım ve serbest bırakıldım. İsmi geçen Mehmet Salih
KILINÇASLAN Kızıltepe ilçesinde geçici köy korucusuydu, ben köy korucusu olduktan sonra bu
şahıs ile tanıştım, kalacak bir yerim olmadığından dolayı beni yaklaşık bir yıl kendi evinde
barındırdı, bu şahısla tanışmamız bu şekildedir.Bu şahsın belirttiği bıçak timi diye bir yapı yoktur,
ben de bu yapı içerisinde yer almadım benim görevim geçici köy koruculuğuydu, bunun dışında bir
faaliyetim olmadı.
SORULDU : Hakkınızda ifade verenMEHMET SALİH KILINÇASLANİSİMLİ şahıs sizin
bıçak timi içerisinde fatih kod adı altında faaliyet yürüttüğünüzü beyan etmiştir. fatih kod adını size
kim verdi, bıçak timi olarak belirtilen grup içersinde ne tür bir faaliyetiniz oldu, bu yapı içerisinde
kimler vardı, açıklayınız.
CEVAP:Yukarıda belirtmiştim ben bıçak timi diye bir oluşum içerisinde yer almadım, böyle
bir oluşum da yoktu, Fatih ismini de köy koruculuğu yaptığımdan dolayı terör örgütü tarafından
deşifre olmamak için Kızıltepe’de görev yapan komutanlar bana verdi, her hangi bir kod isim
değildir.
SORULDU : Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde kızıltepe
cumhuriyet başsavcılığına verilen dilekçelerde; 14.06.1995 yılında Kızıltepe kırkuyu köyündeki
evinden jandarma tarafından alındığı belirtilen, o tarihten sonra da bir daha kendisine ulaşılmayan;
MUHİTTİN ve AYŞİ oğlu 01.02.1970 doğumlu ABDULVAHAP ATEŞ isimli şahsın gözaltına
alınmasından 3 gün sonra Kızıltepe de gerçekleşen çatışmada iki terör örgütü mensubunun öldüğü
bilgisine ulaşıldığı, bu şahıslardan birininABDULVAHAP ATEŞisimli şahıs olduğu tespit edilmiş
ve cenazesi 17.06.1994 yılında ailesine teslim edilmiştir. ailelerinin beyanında ABDULVAHAP
ATEŞ isimli şahsın pkk terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütmediğini, bu şahsı Kızıltepe ilçe
jandarma komutanıHASAN ATTİLLA UĞUR ve bıçak timi oluşumunda faaliyet yürütenşahısların
infaz ettiklerini belirtmişlerdir. çatışmada öldürüldüğü belirtilen ABDULVAHAP ATEŞ İsimli
şahıs kimdir, kendisi ile ne tür bir irtibatınız vardı, bu şahsın ölümü ile ilgili açıklama yapınız.
CEVAP:Ben öldürüldüğünü belirttiğiniz Abdulvahap ATEŞ isimli şahsın adını ilk kez burada
sizden duyuyorum, kendisini tanımam, kim yada kimler tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum.
SORULDU :Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 TARİHİNDE
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde; 14.01.1995 yılında MArdin il merkez ile
Kızıltepe ilçesi arasında dolmuşçuluk yapan; HALİL ve ÇİÇEĞİ oğlu 30.04.1973 doğumlu
MEHMET EMİN ABAK ile bu şahsın ortağı olan; SÜLEYMAN ve SULTANİ oğlu 15.08.1978
doğumlu MAHMUT ABAK’ın Mardin ili Eroğlu köyündeki evlerinden askerler tarafından
gözaltına alındıkları belirtilmiş, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığnın 1995/456 soruşturma yazıları
ile, kaybolan şahıslardan 11.02.1995 tarihinde MAHMUT ABAK’IN cenazesinin Kızıltepe ilçesi,
Kırkkuyu köyü Aysun (Tılzerin) mezrasındaki bir su kuyusunda çıktığı tespit edilmiştir.askerler
tarafından gözaltına alındıkları belirtilen MEHMET EMİN ABAK VE MAHMUT ABAK isimli
şahıslar ile ne tür bir irtibatınız vardı, kaybolduğu belirtilen MEHMET EMİN ABAK’ın akıbeti
nedir? MAHMUT ABAK’ı belirtilen kuyuya kim yada kimler atarak öldürdü açıklayınız.
CEVAP:İsmi geçen her iki şahsı da tanımam, kim yada kimlerin öldürdüğünü bilmiyorum, bu
şahısları tanımadığımdan dolayı birileri ile husumetlerinin olup olmadığını da bilmiyorum.
SORULDU:Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;09.02.1994 yılında MAMO ve HEDLA oğlu
20.07.1955 doğumlu YUSUF TUNÇ isimli şahsın Kızıltepe ilçesi Kengerli köyünden kaçırıldığı,

bu şahıstan bir daha haber alınamadığı belirtilmiştir. YUSUF TUNÇ İsimli şahsı tanırmıydınız, bu
şahıs kim yada kimler tarafından kaçırılıp öldürüldü,açıklayınız.
CEVAP :Bana sormuş olduğunuz Yusuf TUNÇ isimli şahsı tanımam ilk defa ismini sizden
duydum, kimin yada kimlerin kaçırdığını ve öldürdüğünü bilmiyorum.
SORULDU : 1993 yılında kızıltepe ilçesi bağış köyünde beyaz renkli toros marka bir araçla
gelen şahıslar tarafından gözaltına alınan;SİNO ve HANSİ oğlu 01.02.1940 doğumlu HIDIR
ÖZTÜRK isimli şahsın cesedinin daha sonra Kızıltepe Denktaş yolu üzerinde bulunduğu
belirtilmiştir. HIDIR ÖZTÜRK isimli şahıs ile tanışırmıydınız, bu şahsın kaçırılmısı, daha sonra da
cesedinin yol üzerine atılmısı ile ilgili açıklama yapınız.
CEVAP: Ben köy koruculuğu yaptığım dönemde Hıdır ÖZTÜRK isimli şahıs PKK terör
örgütünün GAP eyalet sorumlusu Hasan AĞAÇ ile irtibatlı olduğunu sohbetlerde duymuştum ama
kendisini yüz yüze hiç görmedim kim yada kimler tarafından öldürülmüş olabileceği hakkında bilgi
sahibi değilim.
SORULDU : 1990’lı yıllarda ortadan kaybolan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan, yahut
cesetlerine ulaşılan kişilerin ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;Kızıltepe cezaevinde tutuklu bulunan ve 29.03.
1995 yılında tahliye edilen; ABDULBAKİ VE MELİHA oğlu 12.04.1969 doğumlu KEMAL
BİRLİK ile SELİM ve EMİNE oğlu 07.08.1965 doğumlu ZEKİ ALABALIK isimli şahısların
tahliyelerini öğrenen aileleri ve akrabaları ABDULBAKİ VE MELİHA oğlu 18.05.1960 doğumlu
ZÜBEYİR BİRLİKile AHMET ve MAVİZER oğlu 10.04.1940 doğumlu ABDULBAKİ
BİRLİKisimli şahısların BİTLİS ilinden Kızıltepe ilçesine geldiklerini, bulunan KEMAL
BİRLİKve ZEKİ ALABALIKisimlişahısların tahliye edilmelerinden sonra dört şahsında ortadan
kaybolduğu belirtilmektedir. cezaevinden tahliye olan KEMAL BİRLİKve ZEKİ
ALABALIKisimli şahıslar ileakrabaları ZÜBEYİR BİRLİK ile ABDULBAKİ BİRLİKisimli
şahısların akıbeti nedir, bu şahısları kim, yada kimler kaçırdı, açıklayınız.
CEVAP:Banasormuş olduğunuz bu dört şahsı da tanımam, kaçırılma yada öldürülmeleri ile
ilgili bilgi sahibi değilim.
SORULDU :Kayıp şahısların ailelerinin avukatları tarafından 06.02.2013 tarihinde Kızıltepe
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçelerde;27.01.1995 yılında Kızıltepe Belediyesinde zabıta
memuru olan; MAHMUT ve PAKİZE oğlu 01.02.1964 doğumlu NECAT YALÇINKAYA ve
yeğeni ŞEYHMUS ve RİHİ oğlu 01.01.1960 doğumlu NURETTİN YALÇINKAYAisimli
şahısların askeri görevlilerce gözaltına alındığı, bu şahıslardan bir daha haber
alınmadığı,17.10.2008 yılında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının 2008/2773 soruşturma
numaralı sayıları ile Katarlı su kuyusunun açılması sonucu bu şahıslara ait olduğu belirtilen
kemikler çıkarılmıştır. gözaltında iken kendilerinden bir daha haber alınamayan NECAT
YALÇINKAYA ve yeğeni NURETTİN YALÇINKAYA İsimli şahısların infazını kim yada kimler
gerçekleştirip Katarlı su kuyusu’ naattı, açıklayınız.
CEVAP :İsmi geçen Necat YALÇINKAYA ve Nurettin YALÇINKAYA isimli şahısların
1993-1994 yıllarında PKK terör örgütünün kırsal alanından gelen HEBUN ve KENDAL kod olarak
bilinen örgüt mensupları ile birlikte Kızıltepe merkezinde bulunan polis lojmanlarına uzun namlulu
silahlar ve roketatarlı saldırı eylemini gerçekleştirdiklerini biliyorum, bu saldırıdan sonra ki
dönemlerdeHEBUN ve KENDAL kod Kızıltepe ilçe merkezine saldırı düzenlemek için
geldiklerinde polis özel harekat timleri ile girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçtiler ancak Necat
YALÇINKAYA ve Nurettin YALÇINKAYA’nın akıbeti hakkında bilgi sahibi değilim.
SORULDU :Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının yazılarında belirtilen MEHMET ve
SULTAN oğlu 18.09.1976 doğumlu MENDUH DEMİR’in kaçırılarak öldürüldüğü
belirtilmiştir.menduh demir isimli şahsı tanırmıydınız? bu şahsı kim yada kimler kaçırarak
öldürmüş olabilir açıklayınız.

CEVAP:Menduh DEMİR isimli şahsı tanımam kendisini kim yada kimlerin öldürmüş
olabileceği hakkında bilgim yoktur.
SORULDU: 1994 yılında ABDURRAHMAN BULUT isimli şahsın Kızıltepe ilçesinden
kaçırıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir.kaçırıldığı belirtilen
ABDURRAHMAN BULUT isimli şahısla ne tür bir irtibatınız vardı, akıbeti ile ilgili açıklama
yapınız.
CEVAP:Ben Abdurrahman BULUT isimli şahsı tanımam, kendisini kim yada kimlerin
kaçırdığını bilmiyorum.
SORULDU :1994 yılında HÜSEYİN ÇELEBİisimli şahsın gözaltına alındığı ve bir daha
kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. görevliler tarafından gözaltına alınıp daha sonra
kaybolduğu belirtilen hüseyin çelebi isimli şahsı tanırmıydınız,bu şahıs kim yada kimler tarafından
kaçırıldı, akıbeti hakkında açıklama yapınız.
CEVAP : Bu şahsın ismini hatırlamıyorum, akıbeti hakkında bilgi sahibi değilim.
SORULDU :20.11.1994 tarihinde Kızıltepe ilçesi İle Mardin merkez arasında dolmuşçuluk
yapan SÜLEYMAN ABAK ve yanında bulunan ABDURRAHMAN ABİ isimli şahıs ile birlikte
gözaltına alındıkları, daha sonra kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. SÜLEYMAN
ABAK ve ABDURRAHMAN ABİ isimli şahıslar ile ne tür bir irtibatınız vardır? dilekçe içeriğinde
belirtildiği gibi bu şahıslar gözaltına alındıktan sonra mı kayboldular? şahısların dolmuşçuluk
yapmalarından dolayı her hangi bir kimse ile husumetleri varmıydı? akıbetleri ile ilgili açıklama
yapınız.
CEVAP:Ben bu şahısların dolmuşçuluk yaptıklarını duymuştum ancak kendilerini
tanımıyorum, haklarında bir bilgim yoktur.
SORULDU : 1993 yılında Kızıltepe ilçesi Bağış köyünden kaçırılan, daha sonra cesedi yol
üzerine atılan HIDIR ÖZTÜRK isimli şahsın öldürülmesinden iki ay sonra aynı köyden akrabası
şirin öztürk isimli şahsında kaçırılarak öldürüldüğü, cesedinin ise kürtçe ismi cırcıb olan köy yolu
üzerinde bulunmuştur. HIDIR ÖZTÜRK ve akrabası ŞİRİN ÖZTÜRK isimli şahısların her hangi
birileri ile hasımlığı varmıydı? bu şahıslar kim yada kimler tarafından öldürüldü açıklayınız.
CEVAP :Ben koruculuk yaptığımdan dolayı Hıdır ÖZTÜRK isimli şahsı Şanlıurfa il merkezi
ve ilçelerinden PKK terör örgütünün kırsal alanına eleman temin edip dağa gönderiyordu, Şirin
ÖZTÜRK isimli şahsı tanımam her iki şahsın da ölümleri ile ilgili bir bilgim yoktur.
SORULDU : 1993 yılı aralık ayı içerisinde Kızıltepe ilçesi Tuzluca Köyünde İZZETTİN
YİĞİT, MEHMET ALİ YİĞİT, NURİ YİĞİT, ABDULVAHAP YİĞİT,ABDURRAHMAN
ÖZTÜRK ve TACETTİN DEĞER isimli şahısların o dönem itibari ile bölgede görev yapan kamu
görevlileri tarafından öldürüldükleri belirtilmektedir. öldürüldükleri belirtilen yukarıda isimleri
yazılı bulunan şahıslar her hangi birileri ile husumet yaşarlarmışdı? ismi geçen şahıslar kim yada
kimler tarafından öldürülmüş olabilirler?
CEVAP :Ben köy koruculuğu yaptığım dönemde Derik ilçesinde benim gibi köy korucusu
olan arkadaşlar ile yapmış olduğumuz sohbetlerde yukarıda ki ismi yazılı şahısların bir kısmının
dağdan gelen PKK terör örgütü mensuplarını evlerinde barındırdıklarını, örgüte eleman ve maddi
destek sağladıklarını duydum ancak kayboluş ve öldürülmeleri ile ilgili bir bilgi sahibi değilim.
SORULDU :Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının 1995/416 soruşturmaevrak içeriğindeAli
oğlu 1977 doğumlu Bedran kodŞEYHMUS KABAN ve MEHMET oğlu 1976 doğumlu Devran
kod MEMDUH DEMİR’ in 21.06.1995 tarihinde güvenlik güçlerine daha önceden kullanmış
oldukları sığınakları gösterdikleri esnada sığınakta bulunan patlayıcı maddenin patlaması sonucu
öldükleri belirtilmiştir. bu şahısların örgüt içindeki konumları nasıldı, hangi bölgelerde faaliyet
yürütürlerdi, açıklayınız.
CEVAP :BEDRAN KODŞEYHMUS KABANve DEVRAN KOD MEMDUH DEMİR
isimli örgüt mensupları ben terör örgütü içerisinde iken Kızıltepe 1. Bölge olan Yüceli Köyü ile

Akçalıpınar’ a kadar olan bölgelerde faaliyet yürütürlerdi, 21.06.1995 yılında girdikleri çatışmada
ölü ele geçirildiklerini biliyorum, o çatışmada geçici köy korucusu Mehmet isimli bir arkadaş ta
şehit olmuştu, o çatışmada patlayıcı ile mi yoksa uzun namlulu silahla mı vurulduklarını
bilmiyorum.
SORULDU : Gİzli tanıkların beyanlarında isimleri geçen, İSMET KANDEMİR, MEHMET
EMİN KURĞA, ABDURRAHMAN KURĞA, RAMAZAN ÇETİN, BAŞÇAVUŞ ÜNAL
ALKANisimli şahıslar ile ne tür irtibatınız var, siz köy korucusu olduğunuz dönemdebu şahıslar ne
tür faaliyet yürütürlerdi, açıklayınız.
CEVAP : Ben köy korucusuolduğum dönemde , İsmet KANDEMİRisimli şahısta benimle
birlikte geçici köy korucusuydu, birlikte yaklaşık bir yıl görev yaptık, bu şahısta herhangi bir
oluşum içinde yer almadı, Mehmet Emin KURĞAisimli şahısta geçici köy korucusuydu, ancak bu
şahısla fazla samimiyetim yoktu, Abdurrahman KURĞAisimli şahısta benim gibi geçici köy
korucusuydu, zaman zaman birlikte görevlere çıkardık. Ramazan ÇETİNisimli şahısta benim gibi
geçici köy korucusuydu, aynı zamanda Midyat MHP ilçe başkanlığı yapmaktaydı, Başçavuş Ünal
ALKAN olarak hatırladığım şahıstabenim köy korucusu olduğum dönemde Kızıltepe
İlçeJandarmadaBTR tim komutanı idi.
SORULDU : İfadenize ekleyecek bir husus varmıdır açıklayınız.
CEVAP :Ben PKK terör örgütünde bir müddet kaldıktan sonra örgütten kaçıp güvenlik
kuvvetlerine teslim olduktan sonra Geçici köy korucusu oldum, bu dönemde yukarıda belirttiğim
gibi Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Hasan Atilla UĞUR‘ un bana ve aileme büyük katkıları
oldu,şu anda ailemden terör örgütü içerisindefaaliyet yürütenin olmamasının en büyük katkısı
Hasan Atilla UĞUR‘dur, benim gibi bir çok arkadaşın ve ailesinin terör örgütünden kurtulmasına
katkısı olmuştur, görev yaptığı dönemlerde illegal bir faaliyetinin olduğunu ne gördüm, nede
duydum, vermiş olduğum bilgileri hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür iradem ile
anlattım.

3.İSA DENLİ
Abdurrahman KURĞA benim uzaktan akrabam olur 0541 364 90 97 numaralı telefon
numarası bana aittir. Bana sormuş olduğunuz telefon görüşmesini ben yaptım. hatırladığım
kadarıyla konuşma tarihinde Aysun Köyünde kuyu savcılık tarafından açılacaktı. halk arasında da
Abak soyadlı bir şahsın cesedinin burada olduğu söyleniyordu. ben de bu nedenle Abdurrahman
KURĞA'yı aradım. Abdurrahman KURĞA ile aramızda geçen " İSA : Bir ismi, Aysun Köyünden
birisi Abak'ın, dışında bir isim verebilir misin bana? ABDURRAHMAN KURĞA : Anlamadım,
İSA : Aysun Köyü'ndekiler var ya ABDURRAHMAN KURĞA : Evet İSA : Hamdullah'ın dışında
bir isim daha verebilirmisin bana? ABDURRAHMAN KURĞA : Anlamadım. İSA: Aysun
Köyü'ndekiler var ya ABDURRAHMAN KURĞA: Evet İSA : Hamdullah'ın dışında bir isim daha
verebilir misin bana? ABDURRAHMAN KURĞA : Ya benim telefonumla olmaz ya, telefonda
konuşamam ya İSA: Senin yanına gelirim ABDURRAHMAN KURĞA : Telefonumda olmaz. İSA
: Yok yok, ben senin yanına gelirim" şeklindeki konuşmalarıhatırlamıyorum. Neden bu şekilde
sorular sorduğumu bilmiyorum. Olaya ilişkin görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I- JİTEM
A) VARLIĞI ve FAALİYET SÜRESİ

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bir istihbarat ünitesine ihtiyaç duyularak böyle bir
birimin kurulması amacıyla bölgeyi iyi tanıyan subayların Aralık 1986 tarihinden itibaren
görevlendirildiği, bu kişilerin ferdi çalışmalarının komutanlıkça başarılı görülmesi üzerine 24
Ağustos 1987 tarihinde bu personeli kuruluş altında toplamak maksadıyla Jandarma Genel
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde kadrolu olarak Jandarma İstihbarat Grup
Komutanlığı kurulduğu,
Yaklaşık 20 gün süre ile İstihbarat Başkanlığı bünyesinde çalışan Jandarma İstihbarat Grup
Komutanlığının güneydoğu bölgesinde cereyan eden iç güvenlik harekatının özelliği nedeniyle 14
Eylül 1987 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığı hareket kontrolüne ve 13 Ekim 1988 tarihinde
de ikinci bir emre kadar Jandarma Asayiş Komutanlığı emrine verildiği,
13 Ekim 1988 tarihinde Jandarma Asayiş Komutanlığı emrine verilen Jandarma İstihbarat
Grup Komutanlığının Jandarma Genel Komutanlığının 24 Kasım 1988 tarihli teklifi ve 23 Mart
1989 tarihli onayı ile deneme mahiyetinde " JANDARMA İSTİHBARAT VE TERÖRLE
MÜCADELE GRUP KOMUTANLIĞI(JİTEM)" adı altında Jandarma Genel Komutanlığının 29
Mayıs 1990 tarihli emrine kadar görev yaptığı,
Jandarma Genel Komutanlığınca 1990 yılında İstihbarat Grup Komutanlığının
reorganizesiyle ilgili bir çalışma yapılarak Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van'da toplam 4 İstihbarat
Grup Komutanlığı kurulmasının Genel Kurmay Başkanlığına teklif edildiği, Nisan 1990'da teklifin
uygun bulunduğu ve Mayıs 1990'da İçişleri Bakanı tarafından da onaylandığı,
14 Mayıs 1990 tarihli İçişleri Bakanı onayıyla Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat
Başkanlığına bağlı ve Ankara konuşlu olarak Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı kurulduğu,
İstihbarat Gruplar Komutanlığına bağlı olarak da Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van'da faaliyet
göstermek üzere 4 adet İstihbarat Grup Komutanlığı kurulduğu, bu düzenlemeyle birlikte
Diyarbakır İstihbarat Grup Komutanlığının doğrudan İstihbarat Gruplar Komutanlığının resmiorganik teşkilatı bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı, böylece bir önceki geçici ve deneme
maksatlı faaliyet gösteren birime son verilerek bu yeni birimin oluşturulduğu,
Bu resmi verilere göre kamuoyunda JİTEM olarak bilinen ve esasen Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde faaliyet gösteren Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Komutanlığının Kasım 1988
ile Mayıs 1990 tarihleri arasında geçici görev kuruluşuyla ve deneme mahiyetinde oluşturulan bir
yapıyı ifade ettiği, bu yapının resmen kadrolanmaması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığının
hiyerarşik teşkilatı içinde yer almadığı,
Resmi veriler bu yönde olsa da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele adı altında
faaliyet gösteren ve başında jandarma subaylarının bulunduğu birimlerin hem bölge halkı hem de
bu birimlerde görev yapan kişilerce JİTEM adıyla anılmaya devam ettiği, gizli tanık beyanlarından
da anlaşılacağı üzere 1990'lı yıllarda bu birimde görev yapan kişilere " Jandarma Genel
Komutanlığı JİTEM İstihbarat Görevlisi" ibareleri içeren kimlikler dağıtıldığı ve bu kimlikler
sayesinde her yerde rahatlıkla bulunabildikleri, nitekim gizli tanık Oğuz'un " 1997-1999 yılları
arasında JİTEM'e katıldığını, bu süre içerisinde JİTEM kimliği ile görev yaptığını" ve gizli tanık
Aydos'un da " 1992 yılından sonra Cem Ersever'in kendisine JİTEM kimliği verdiğini... 1994
yılından itibaren Hasan Atilla Uğur adına çalışmaya devam ettiğini" beyan ettikleri,
Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli olan İbrahim Şahin'in 14.05.2008 tarihinde B.O.
ile yaptığı görüşmede "... .Tokatlı çocuk burada fabrikası var bugün fabrikasına da gittim akşam eve
de geldi de bu jandarmaya JİTEM'e eşofmanlar yapmış geçen sene özel timin ihalesini kaybettim
diyor..." şeklinde beyanlarda bulunduğu,
Ergenekon soruşturması kapsamında 18.08.2008 günü şüpheli Emcet Olcaytu ile Adil Serdar
Saçan arasında gerçekleşen görüşmede Adil Serdar Saçan'ın ".. .biliyorum o soruşturmanın nasıl
olacağını, olduğunu, yalnız yavaş yavaş JİTEM'e doğru kaymaya başladı da, bir kaysınlar da
bakalım, orda asıl..." dediği,

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
30.03.2009 günü ifadesi alınan Adil Timurtaş'ın "... 1991 yılı sonbaharda ben terhis oldum. Tekrar
JİTEM'de ben, Recep Tiril ve eşi Hanım Tiril işçi olarak maaş almaya başladık. Yine aynı işi
yapıyorduk. Kemal Emlik, Saniye Emlik, Abdulkadir Aygan, Hasan Adak ve eşi Hatice Adak, Ali
Ozansoy alayda memur olarak JİTEM'de maaş almaya başladılar. Daha sonra itirafçı Halit Çelik de
aynı bizim gibi JİTEM'de maaşlı olarak çalışıyordu." şeklinde beyanda bulunduğu,
Ergenekon soruşturması kapsamında 28.02.2009 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
ifadesi alınan Ali Kalkancı'nın "... Fadime Şahin'in Müslüm Gündüz ile yakalanması sonrasında
Turgut Büyükdağ'ın talimatı ile yanına kendilerini Emniyetçi ve JİTEMci olarak tanıtan bir grubun
geldiğini, ofisinden kendisini alarak Turgut Büyükdağ'a ait yağ fabrikasına götürüldüğünü, orada
dört gün tutulduktan sonra Turgut Büyükdağ'ın çeşitli televizyon kanalları ile pazarlık yapması
sonucu Star Tv'de canlı yayına çıkarıldığını" beyan ettiği,
Ergenekon soruşturması kapsamında beyanına başvurulan gizli tanık Kıskaç'ın 30.11.2008
tarihli ifadesinde "... 1997 yılı Nisan ayında Mehmet A. isimli şahsı tehdit etmekten yakalandığını,
yakalandığı yerde birçok silah ve mühimmat bulunduğunu, 12 yıl 8 ay ceza aldığını, 2001 yılı
affıyla tahliye edildiğini, Osman Gürbüz'ün tahliye olduktan sonra bir süre ortalıktan
kaybolduğunu, Ankara’da bir general tarafından Antalya'ya gönderildiğini, Veli Küçük aracılığıyla
Antalya'daki JİTEM ile tanıştırıldığını, Antalya’da Semih K. ile birlikte Ayışığı Gazetesini
kurduklarını, gazetenin isminin Ayışığı olması gerektiğini Albay Hasan Atilla Uğur’un söylediğini,
bu bilgiyi Semih K.'den öğrendiğini, bu arada birçok iş adamının tehdit edilmesi olayına karıştığını,
2002 yılında Hablemitoğlu cinayeti sonrasında servetini arttığını..." beyan ettiği,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010/1600 no.lu soruşturma
kapsamında ikametinde yapılan aramada Kaleşnikov marka silah, çok sayıda mermi, el bombası
fünye grubu ve gövdesi ile sahte kimlikler ele geçirilen Ulaş Özel'in ifadesinde "... Ben 1999 yılında
teslim olduktan sonra teslim olduğum birlikteki komutanlar beni iç güvenlik tugay komutanının
yanına götürdüler. Niçin dağa çıktığımı, pişman olup olmadığımı sordu. Örgütün silah, depo,
doküman gibi yerlerini göstermemi istedi. Ben de bütün bunları gösterdim. 10 günlük gözaltı sürem
bitti. Beni Tunceli Cezaevi'ne götürdüler. 10 günlük süreçte itirafçı 10-15 kişi gelip benimle
görüştüler. Tunceli Cezaevi'nden sonra Malatya Cezaevi'ne gittim. Beni cezaevinden JİTEM
alıyordu, Tunceli Bölgesinde yapılan operasyonlara katılıyordum. Çok sayıda operasyona girdim.
Beni JİTEM'deki subaylar alıyordu. Tek beni almıyorlardı. Başka kişiler de vardı. Onları da alıp
sivil minibüslerle götürüyorlardı. İtirafçı olmamdan dolayı cezaevlerine girip çıkabiliyordum.
Benimle bu şahıslar ilgileniyordu. Tüm ihtiyaçlarımı bunlar karşılıyordu." şeklinde beyanlarda
bulunduğu,
Soruşturmamız kapsamında araştırılan faili meçhul cinayetler, gözaltına alınıp kaybettirilme,
köy boşaltma ve işkence olaylarının da genel itibarıyla 1993-1996 yılları arasında gerçekleştiğinin
sabit olduğu,
Bu suretle JİTEM adlı yasadışı oluşumun varlığının sabit olduğu ve iddia edildiğinin aksine
1990 yılından sonra da faaliyetine devam ettiği,
Anlaşılmıştır.

B) NİTELİĞİ ve YASADIŞI FAALİYETLERİ
Terörle mücadele amacıyla yürütülen devlet faaliyetlerinin belirli dönemlerde legal çizgiden
kaydığı,kamu görevlilerinin organize ettiği oluşumlar bünyesinde PKK mensuplarının, PKK'ya
yardım edenlerin veya sempati duyanların haklarında adli süreç başlatılmaksızın işkence, öldürme
vb. hukuka aykırı eylemlere maruz bırakıldıkları,
1990'lı yıllarda esasen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde teröre karşı yürütülen illegal
faaliyetlerin de JİTEM adlı örgüt bünyesinde gerçekleştirildiği,

İlk başta deneme amacıyla kurulan bu örgütün resmi kayıtlara göre 1990 itibarıyla görevine
son verilmiş olmasına rağmen bu tarihten sonra da faaliyetlerine devam ettiği,
JİTEM'in Ergenekon soruşturması kapsamında Arif Doğan nezdinde ele geçirilen ve başında
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ibaresi bulunan Mesaj Formu başlıklı 3590 sayılı belgede
" Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birlik Komutanlığının Kuruluşundaki özel istihbarat ve
operasyon timlerinde erbaş ve erlerin grup ve birlik komutanlıklarınca Diyarbakır, Mardin, Siirt ve
Hakkari illerinde konuşlandırılmış jandarma birliklerinden emrin alınması ile birlikte seçileceği"
şeklinde ibareler bulunduğu, vatani hizmetini yapmak üzere orduya katılan kişilerin JİTEM
bünyesinde çalıştırıldığının bazı tanık ve şüpheli beyanlarıyla da sabit olduğu,
Yine Arif Doğan nezdinde ele geçirilen ve yukarıda ayrıntılı dökümü yapılan resmi belgelere
göre korucuların ve gizli tanık ifadelerine göre de itirafçılar ile sivil kişilerin de bu yapı içinde
faaliyet gösterdikleri,
JİTEM bünyesinde teşkilatlanan timler bulunduğu, bu timlerin bölgedeki çeşitli şehirlerde
konuşlandırıldığı ve bu şehirlerdeki komutanlarca yönetildiği, nitekim hem bu soruşturmamıza hem
de Diyarbakır TMK.m.10 ile görevli adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara
yansıdığı üzere kişilerin ikamet ettikleri yerden alınıp bölge içinde bulunan başka şehirlere
götürülerek sorgulandığının veya cesetlerinin başka yerleşim bölgelerine atıldığının sabit olduğu,
bu gerçeğin de JİTEM adlı yapılanmanın tüm bölgede organize biçimde faaliyet gösterdiğine
açıkça delil teşkil ettiği,
Tanık ifadeleri ve Ergenekon soruşturması kapsamında ele geçirilen belgelere göre iç işleyişte
geçerli olan legal hiyerarşik yapılanmanın JİTEM bünyesinde de aynen geçerli olduğu, yani bir
rütbelinin hukuki görevi dahilinde sahip olduğu rütbenin bu yapı içerisinde de ona aynı paralelde
yetki ve sorumluluk sağladığı,
JİTEM içerisinde korucuların ve itirafçılar gibi sivil kişilerin de görev yaptığı dikkate
alındığında bu oluşumun hukuki nitelik taşımadığı ve terörle mücadele kisvesi altında hukuk dışı
faaliyetler yürütmek üzere vücuda getirildiği,
JİTEM yöneticilerinin aynı zamanda silahlı kolluk görevlisi olmalarının bu yapının hareket
kabiliyetini arttırdığı ve faaliyet alanını genişlettiği, yönetici kadronun devletle bulunan irtibatı
sayesinde araç, silah ve maddi kaynak sıkıntısı yaşanmadığı, devlete ait silah, otomobil vs.
araçların JİTEM faaliyetleri kapsamında rahatlıkla kullanılabildiği, yine kişilerin hürriyetlerinin
kısıtlanması için devlet tekelinde olan gözaltı vb. tedbirlere başvurularak hukuka aykırı
faaliyetlerin kolaylaştırıldığı, Nitekim bazı mağdur ve tanık ifadelerine yansıdığı üzere kişilerin
işkenceli gözaltı süreçlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı halde tekrar
alıkonabildikleri,
Tüm bu imkanlardan yararlanan JİTEM'in terörle mücadele kisvesi altında öldürme,
alıkoyma, tehdit, işkence vb. eylemler yaparak faaliyet gösterdiği, gizli tanıkların beyanlarında da
geçtiği üzere oluşumun sadece terörle mücadele etmek adına hukuka aykırı faaliyetler yürütmediği,
teşkilat içine dahil edilen ve kendilerine sınırsız yetki verilen korucu, itirafçı vb. bölge halkına
mensup kişilerin konumlarını kötüye kullanarak haksız maddi menfaat elde etme yoluna gittikleri,
soruşturmaya da yansıdığı üzere Necat ve Nurettin Yalçınkaya isimli şahısların öldürülmesi
olayının esasen iki aile arasında doğan husumetin JİTEM mensuplarınca maddi menfaat temin
etmek amacıyla kötüye kullanılması sonucu gerçekleştiği, gizli tanık ifadelerine göre sadece korucu
ve itirafçıların değil JİTEM bünyesinde faaliyet gösteren kişilerinde bu faaliyetler kapsamında
şahsi çıkar elde ettiği, insanların adli makamlara çıkarılmaksızın sorgulanıp öldürülerek su
kuyularına atılması gibi eylemlerin " terörle mücadele" gerekçesiyle izah edilemeyeceği ve aksine
bizzat terör suçu teşkil ettiği,
Ayrıca JİTEM adlı örgüt içinde görev alan birçok kişinin aynı zamanda Ergenekon adlı silahlı
örgüte mensup olmak ve bu örgütün faaliyeti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan

kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçlarındanhaklarındaki adli
sürecin halen devam ettiği, İstanbul TMK.m.10 ile görevli Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
yazılarak temin edilen belgeler ve bu soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianameler
incelendiğinde de hem JİTEM hem de Ergenekon mensuplarının demokratik hukuki düzenin
işleyişine hukuk dışı karanlık eylemlerle müdahale ettiklerinin ya da etmeye çalıştıklarının ortaya
çıktığı,
Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ergenekon adlı terör örgütüne yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Güney, Doğu Perinçek ve Veli Küçük nezdinde ele
geçirilip 2009/188 sayılı iddianamede delil olarak sunulan " Ergenekon Analiz, Yeni Yapılanma
Yönetim ve Geliştirme Projesi" adlı belge içeriğinde yer alan "… Ergenekon, benzer bir örneği
kendi içinde JİTEM gerçeği ile yaşayarak yeterli deneyim elde etmiştir. Bu deney kazanımı, bugün
düzenlenecek olan "yeni yapılanma" için çok önemli ve pozitif bir kazanımdır. Gerek ülke içinde
gerek dışında istihbarat birimlerinin mevcut olumsuz imajını da kendiliğinden ortadan
kaldıracaktır...Bu noktada bir saptama yapılmasını yararlı görmekteyiz şöyle ki: Ergenekon içinde
sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı önyargılı endişeler karşısında sağlıklı bir
analiz yapılacak olduğunda: JİTEM deneyimi ve bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate
alındığında endişeler/önyargılar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü; insan yapısındaki yapı
taşları özellikleri dikkate alındığında asker/sivil ayrımı yapılamayacağı onaya çıkar." şeklindeki
ibarelerin her iki yapılanmanın da aynı zihniyetin ürünü olduğunu ispat ettiği,
Tüm bu sebeplerden ötürü JİTEM adlı silahlı yapılanmanın muhtelif il veya ilçelerde görev
yapan kamu görevlilerinin iradesiyle kurulup faaliyet göstermesinin mümkün olamayacağı, devlet
bütçesinden harcama yapan, cinayet ve işkence gibi ağır ceza gerektiren suçları sistematik biçimde
sürekli olarak işleyen ve faaliyet alanı çok geniş olan bu örgütün dönemin yüksek rütbeli kamu
görevlilerinin iradesiyle kurulup yönlendirilme ihtimalinin çok yüksek ve araştırılmaya değer
olduğu,
Anlaşılmıştır.

II-JİTEM'İN SORUŞTURMAYA KONU OLAN FAİLİ
MEÇHUL CİNAYETLERLE BAĞLANTISI
A) GENEL OLARAK
Bu soruşturma kapsamında tespit edilen cinayet, işkence, alıkoyma ve zorla köy boşalttırma
gibi eylemlerin 1994-1995 yılları arasında gerçekleştiği,
Alınan tanık ve mağdur ifadelerine göre kaybolan şahısların tamamının kolluk görevlilerince
ya da kendini kolluk görevlisi olarak tanıtan şahıslarca evlerinden alındığı ve bir daha kendilerine
ulaşılamadığı,
Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu
bu şahıslardan bazılarının cesetlerine yıllar sonra muhtelif köylerdeki su kuyularında ulaşıldığı, bu
kuyuların ise aynı dönemde(93-96) boşaltılmış olan köylerde bulunduğu,
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde de belirtildiği üzere o dönem boşaltılan köylerin JİTEM
tarafından işkence merkezi olarak kullanıldığı,
Bu suretle kaybettirilme vakalarının JİTEM tarafından sistematik bir şekilde
gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu,
Anlaşılmıştır.

1) YUSUF TUNÇ'UN KAÇIRILMASI
Yusuf Tunç isimli şahsın 09.02.1994 günü Kızıltepe İlçesi Kengerli Köyü'nde bulunan evinin
hemen yanındaki köy odasında ağabeyi Abdurrahman Tunç ile otururken köye iki araçla gelen

kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldığı ve halen kendisine ulaşılamadığı,
Yusuf Tunç'u kaçıran kişilerin aynı zamanda köy odasına uzun namlulu silahlarla ateş
açtıklarının 16.05.2013 tarihinde yapılan keşif ve tanık beyanlarıyla sabit olduğu,
Tanık Şeyhmus Çelik ve Hadi Ayhan'ın beyanlarına göre Yusuf Tunç'un kaçırıldıktan sonra
Derik Jandarma Karakolunda gözleri kapalı halde nezarethanede tutulduğunun belirlendiği,
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde " Hasan Atilla Uğur'un kurduğu JİTEM'e bağlı bıçak timinde
görev yapan Ramazan Çetin isimli şahsın Yusuf Tunç'un kaçırılması olayında görev aldığını, hatta
çıkan çatışmada bacağından yaralandığını" beyan ettiği,
Şüpheli Ramazan Çetin'in ise JİTEM ve ERGENEKON mensuplarıyla olan irtibatının
aşağıda ayrıntısıyla izah edildiği,
Bu suretle Yusuf Tunç'un JİTEM tarafından kaçırılıp öldürüldüğüne dair kuvvetli şüphe
içeren delillerin mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

2) ABDULVAHAP ATEŞ
Abdulvahap Ateş isimli şahsın 14.06.1994 tarihinde Kızıltepe İlçesi Kırkkuyu Köyü'ndeki
evinden birçok araçla köye gelen jandarma tarafından dövülerek götürüldüğü ve bir daha
kendisinden haber alınamadığı,
Tanık ve mağdur beyanlarına göre Abdulvahap Ateş'in evinin içinden alındığı ve
götürülürken ayakkabısının bulunmadığı,
Bu olaydan üç gün sonra 17.06.1994 tarihinde Kızıltepe İlçesi Güngören Köyü civarında
jandarma ile terör örgütü mensuplarının çatıştığına ve iki teröristin öldürüldüğüne dair savcılığa
bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında yapılan ölü muayenesi
işlemine ilişkin tutanak incelendiğinde " ölen iki şahıstan birinin ayakkabısı bulunmadığının"
anlaşıldığı, ayrıca ölü muayene işlemi sırasında fotoğraf çekilmediği,
Yine Abdulvahap Ateş'in yakınlarının talebine rağmen öldürülen iki kişinin kendilerine
gösterilmediği ve cesetlerin belediye görevlilerine teslim edildiği,
Çatışmadan sonra askerin talimatı üzerine cesetleri hastane morguna taşıyan Katarlı Köyü
muhtarı Mehmet Turan'ın ifadesinde " o gün taşıdığı iki cesetten birinin kendisine fotoğrafı
gösterilen Abdulvahap Ateş'e kısmen benzediğini" beyan ettiği,
Cesedi teslim alan belediye görevlilerinden Hüsamettin Karaca'nın ifadesinde " o dönem
itibarıyla kendisine asker tarafından çok sayıda ateşli silahla öldürülen kişilerin cesetlerinin teslim
edildiğini ve bu cesetleri belirsiz bir şekilde mezarlığa gömdüklerini" beyan ettiği,
Bu suretle 14.06.1994 günü evinden JİTEM tarafından alınan Abdulvahap Ateş'in öldürülüp
" 17.06.1994 günü askerle çatışarak ölen terörist" şeklinde lanse edildiği ve cesedinin teşhisine izin
verilmeksizin mezarlık içinde belirsiz bir yere gömdürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe içeren
delillerin mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

3) NECAT ve NURETTİN YALÇINKAYA
Necat ve Nurettin Yalçınkaya isimli şahısların 27.01.1995 günü evlerinden aynı anda
kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından alındıkları, aynı gün karakola müracaat eden
yakınlarının eve gelenlerin polis olmadıklarını öğrendikleri,
Yapılan araştırma sonucu Yalçınkaya ailesinin Gökçen ailesi ile aralarında kan davası
olduğunun belirlendiği,
Her iki şahsın cesedinin 17.10.2008 tarihinde açılan Katarlı Köyü'ndeki su kuyusunda
bulunduğu,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca cesetler üzerinde yapılan inceleme sonucu tanzim edilen
raporda " şahıslardan birinin kafasına ateş edilmek suretiyle öldürüldüğünün ve diğerinin
vücudunda ölüm öncesi gerçekleştiği belirlenen kırık ve kayıplar saptandığının" belirtildiği,
Gizli tanık Aydos'un ifadesinde " Necat ve Nurettin Yalçınkaya'nın Gökçen ailesinin isteği
üzerine ve yüklü miktarda para karşılığında JİTEM mensubu olan Abdurrahman Kurğa ve
arkadaşları tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü" beyan ettiği,
Bu suretle Necat ve Nurettin Yalçınkaya'nın 27.01.1995 günü kendilerini polis olarak tanıtan
JİTEM mensupları tarafından kaçırılıp öldürüldüklerine dair kuvvetli şüphe içeren delillerin
mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

4) KEMAL BİRLİK, ZÜBEYİR BİRLİK, ABDULBAKİ BİRLİK
ve ZEKİ ALABALIK
Kemal Birlik ve Zeki Alabalık isimli şahısların terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu
işlediklerinden bahisle haklarında hükmedilen cezanın Kızıltepe Cezaevi'nde infaz edildiği,
28.03.1995 günü tahliye edilecek olan bu şahısları cezaevinden almak üzere Abdulbaki Birlik ve
Zübeyir Birlik'in geldiği, bu dört şahıstan bir daha haber alınamadığı,
Tanık İsmet İpek'in beyanına göre tahliye günü Abdulbaki Birlik ile yanında bulunan
şahısların etrafının cezaevinin önünde askerler tarafından sarıldığı,
Tanık beyanlarına göre aynı dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olan Hasan Atilla
Uğur'un cezaevindeyken Kemal Birlik'i " çıkışını bekliyorum" şeklinde sözlerle tehdit ettiğinin
belirlendiği,
Tanık beyanlarına göre Kemal Birlik'in tahliye olmadan önce ailesine mektup yazarak " ya
kalabalık gelin ya da gelmeyin" şeklinde ikazda bulunduğu,
Yine o dönemde cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan tanık Bahçet Kurt'un
beyanına göre Hasan Atilla Uğur'un Kemal Birlik'in ne zaman tahliye olacağını öğrenmeye
çalıştığı, Bahçet Kurt'un bu durumu tahliye günü dönemin cezaevi savcısı Yahya Akçadırcı'ya
makamında anlattığı, savcının da Bahçet Kurt'a " Bahçet ben seni severim, başını belaya sokma,
bugün o şahıslar tahliye olana kadar benim yanımda kal'" dediği,
Bu suretle Kemal Birlik ve Zeki Alabalık'ın tahliye oldukları 28.03.1995 günü kendilerini
karşılamaya gelen Abdulbaki Birlik ve Zübeyir Birlik ile birlikte JİTEM tarafından alıkonup
kaçırılarak öldürüldükleri yönünde kuvvetli şüphe içeren delillerin mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

5) MAHMUT ABAK ve MEHMET EMİN ABAK
Mahmut Abak ve Mehmet Emin Abak'ın 14.01.1995 tarihinde ikametlerinden askerler
tarafından alındıkları, Mahmut Abak'ın cesedinin 11.02.1995 günü Kızıltepe İlçesi Kırkkuyu Köyü
Aysun(Tılzerin) Mezrası'ndaki bir su kuyusunda çürümüş halde bulunduğu, yapılan ölü muayenesi
sonucu şahsın başında kurşun deliği saptandığı,
Ayrıca kayıp iki şahsın ortak olarak ticari amaçla kullandıkları minibüsün de 15.01.1995
tarihinde Ceylanpınar İlçesi Sarayçeşme Köyü'nde yakılmış vaziyette bulunduğu,
Mağdur ve tanık beyanlarına göre her iki şahsın köye gelen askerlerce evlerinden alınıp önce
aynı köyde işkenceye maruz bırakıldıkları ve ardından götürüldükleri,
Mehmet Emin Abak'ın cesedinin de aynı kuyuda olma ihtimaline binaen savcılığımızca 1011.06.2013 tarihlerinde yapılan çalışma sonucu aynı kuyuda elbiseleriyle birlikte ikinci bir cesede
ulaşıldığı,
Bu suretle Mehmet Emin ve Mahmut Abak'ın 14.01.1995 günü JİTEM tarafından evlerinden
alınıp öldürülerek Kırkkuyu Köyü Aysun Mezrası'ndaki su kuyusuna atıldığı yönünde kuvvetli

şüphe içeren delillerin mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

6) MENDUH DEMİR ve BEDRAN KABAN
Menduh Demir'in 13.05.1995 tarihinde ikamet ettiği Mazıdağı İlçesi Yücebağ Köyü
kırsalında hayvan otlattığı, bu esnada aynı bölgede içlerinde Bedran Kaban'ın da bulunduğu PKK
mensuplarıyla karşılaştığı,
Bu bölgede(Diyarbakır-Mardin sınırı) korucu ve askerler ile terör örgütü mensupları arasında
çıkan çatışma sonucu bir örgüt mensubunun öldüğü, Bedran Kaban'ın ise yaralandığı,
Çatışmaya katılan korucuların beyanlarına göre Bedran Kaban'ın " ancak alay komutanına
teslim olurum" diye bağırması üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan
EşrefHatipoğlu'nun bölgeye çağrıldığı, bu esnada dağdan Menduh'un seslendiği ve korucuların
yanına geldiği, olay yerinde bulunan astsubaylar ile korucuların Menduh Demir'i zarar görmemesi
için sakladıkları, ardından olay yerine helikopterle gelen Eşref Hatipoğlu'nun Bedran Kaban'ı
sorguladığı esnada korucuların Menduh Demir'i sakladığını öğrendiği ve şahsı istediği, Eşref
Hatipoğlu'nun Menduh ve Bedran'ı helikoptere alarak olay yerinden ayrıldığı, korucuların beyanına
göre her iki şahsın helikopterden atılarak öldürüldüğü,
14.06.1995 tarihinde Diyarbakır'da yakalanan ve yer gösterme işlemleri için Mardin'e
getirilen iki terör örgütü mensubunun sığınakları gösterdikleri esnada gerçekleşen patlama sonucu
öldüklerine dair savcılığa bilgi verildiği, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısınca aynı gün yapılan ölü
muayenesi sonucu şahısların vücutlarının parçalanmış olduğunun belirlendiği, ölü muayene
tutanağında şahısların kimlik bilgilerine de yer verilmesine rağmen cesetlerin ailelerine teslim
edilmediği,
Menduh Demir'in ağabeyi olan Habip Demir'in savcılığımıza müracaatla " kardeşinin
cesedinin Kızıltepe İlçesi İpek Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta olduğuna dair duyum aldıklarını"
beyan etmesi üzerine bahse konu mezarın 27.03.2013 tarihinde açıldığı ve mezar içinde battaniyeye
sarılmış vaziyette iki insan cesedine rastlandığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan inceleme
sonucu cesetlerin Bedran Kaban ve Menduh Demir'e ait olduğunun belirlendiği,
Bu suretle 13.05.1995 tarihinde Diyarbakır İli Çınar İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralı
olarak ele geçirilen Bedran Kaban'ın olay yerinde hayvan otlattığı için bulunan Menduh Demir ile
birlikte JİTEM tarafından teslim alınıp helikopterden atılmak suretiyle öldürüldüğü ve Kızıltepe
bölgesindeki yer gösterme işlemi esnasında tesadüfen gelişen patlama sonucu ölmüş gibi savcılığa
bilgi verildiği yönünde kuvvetli şüphe içeren delillerin mevcut olduğu,
Anlaşılmıştır.

7) HIDIR ÖZTÜRK
29/12/1994 tarihinde Hıdır Öztürk'ün evinden yanlarında telsiz olan ve bir birlerine
komutanım diye hitep eden kişiler tarafından alınarak götürüldüğü, 30/12/1994 tarihinde deateşli
silah ile öldürülmüş olan cesedininbulunduğu,
GizliTanık Oğuz'un alınan beyanında Hıdır Öztürk'ün jitem tarafından öldürüldüğünü beyan
ettiği,
Hıdır Öztürk'ü öldürenlerin yanlarında telsiz taşıması, birbirlerine komutan fiye hitap
etmelerive gizlik tanık beyanı birlikte değerlendirildiğinde, Hıdır Öztürk'un Jitem'e bağlı
olarakKızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren bıçak timi mebsuplarında ikametinden alınarak ateşli
silah ile öldürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe içeren delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

8) SÜLEYMAN ÜNAL
03/04/1994 tarihinde maktül Süleyman Ünal'ın Kızıltepe ilçesi Arıklı Köyünde buluna

ikametinde üzerinde askeri kamuflaj olan iki kişi tarafından ateşli silah ile öldürüldüğü,
Kızıltepe İlçe jandarma Komutanlığı görevlilerince Süleyman Ünal'ın PKK terör örgütü
tarafından öldürüldüğüne dair raporlar tanzim edildiği,
Tanıklar Ömer Ünal ve Nezir Çelik'in beyanlarından Süleyman Ünal'ın PKK terör örgütüne
üye olduğu iddiasıyla kolluk görevlileri tarafından zaman zaman gözaltına alındığı ve işkence
yapıldığını, kendilerine korucu olmaları için Hasan Atille Uğur tarafından baskı yapıldığını beyan
ettikleri,
Şüphelilerin askeri kamuflaj kıyafetli olmaları ve tanıklar beyanı birlikte değerlendirildiğinde
Hıdır Öztürk'ün Jitem'e bağlı olarakKızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren bıçak timi mebsuplarında
ikametinde ateşli silah ile öldürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe içeren delillerin mevcut olduğu
anlaşılmıştır.

9) İZZETTİN YİĞİT, MAHMET ALİ YİĞİT, NURİ YİĞİT,
ABDULHAVAP YİĞİT, ABDULBAKİ YİĞİT, ABDURRAHMAN
ÖZTÜRK, TACETTİN YİĞİT, YUSUF ÇAKAR
Yusuf Çakar'ın kolluk görevlileri tarafından PKK üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı,
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldüğü, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca da serbest
bırakıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı, 01/12/1992 tarihinde Ömerli ilçesi Kocasırt
köyü yakınlarında kaleşnikof marka tüfekle öldürülmüş olarak bulunduğu,
01/12/1992 tarihinde de Kızıltepeilçesi Kahverdi köyü Tuzluca mezrasında İzzettin Yiğit,
Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk, Tacettin
Yiğit'in Kızıltepe ilçesi Tuzluca mezrasındaki evlerinden alınarak mezra yakınlarında ateşli silahla
öldürüldükleri,
01/12/1992 tarihinde Yusuf Çakar'ın öldürülmesinde kullanılan tüfekle aynı gün İzzettin
Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk,
Tacettin Yiğit'in öldürülmesinde kullanılan tüfeğin aynı olduğunun kriminal inceleme neticesinde
tespit edildiği, bu nedenle her iki olayın faillerinin aynı olduğunun anlaşıldığı,
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince İzzettin Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri
Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk, Tacettin Yiğit'in PKK örgütü
tarafından öldürüldüğüne dair tutanak tanzim edildiği,
Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarında PKK terör örgütü mensuplarının Tuzluca
mezrasına daha önce hiç gelmedikleri, PKK terör örgütünden herhangi bir tehdit almadıklarını, bu
7 kişiyi öldüren şahısların üzerinde PKK terör örgütene ait kıyafet olduğu, 30-40 metre ilerde de
sivil kıyafetli şahısların olduğunu beyan ettikleri,
Soruşturma kapsamında gizli tanık Oğuz'un beyanında " Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Tuzluca
Köyü'nde 7 kişinin katledilmesine ilişkin duyum şeklinde bilgileri olduğunu, bildiği kadarıyla
burada öldürülen 7 kişinin PKK sempatizanı olduğunu, ancak haklarında resmi bir soruşturma
yapılmaksızın örgüt mensubu kıyafetleriyle köye gelen JİTEM elemanları tarafından alınarak
yargılanmaksızın öldürüldüklerini, hatta burada öldürülen kişilerin kendi traktörleri ile köy dışına
çıkarıldığını, JİTEM elemanlarının kendilerini PKK mensubu gibi tanıtarak 'aracımız köy dışında
kaldı' deyip yardım istemek suretiyle bu kişileri aldıklarını" beyan ettiği,
Tanıklar beyanı, gizli tanık Oğuz'un beyanı ve tüm soruşturma kapsamındaki evraklar birlikte
değerlendirildiğinde 01/12/1992 tarihinde Yusuf Çakar, İzzettin Yiğit, Mahmet Ali Yiğit, Nuri
Yiğit, Abdulhavap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Abdurrahman Öztürk, Tacettin Yiğit'in Jitem'e bağlı
olarakKızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren ve başında üsteğmen rütbesinde Ahmet Boncuk'un
bulunduğu bıçak timi mebsuplarında ateşli silah ile öldürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe içeren
delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

III-ŞÜPHELİLER
1) HASAN ATİLLA UĞUR
Şüpheli Hasan Atilla Uğur'un 18.07.1993-01.08.1996 tarihleri arasında Kızıltepe İlçe
Jandarma Komutan Vekili olarak görev yaptığı, yukarıda delilleriyle birlikte izah edilen 12 kişinin
öldürülmesi/kaybolması olaylarının da aynı zaman dilimi içinde meydana geldiği,
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde " JİTEM'in Kızıltepe bünyesinde faaliyet gösteren liderinin o
dönem Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olan Hasan Atilla Uğur olduğunu, bu şahsın üstünde de
Mardin İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olan Yarbay Celal Kısa'nın bulunduğunu, Hasan Atilla
Uğur tarafından 'bıçak timi' adıyla oluşturulan ve hatırladığı kadarıyla 11 kişiden oluşan bir timin
faaliyet gösterdiğini, bu tim içerisinde askeri personel ile birlikte itirafçı ve korucuların da faaliyet
gösterdiğini, bu timin insanları evlerinden aldığını ve bir daha bu insanların çoğuna
ulaşılamadığını, bildiği kadarıyla alınan insanları bizzat bu timin öldürdüğünü, öldürülenlerden bir
kısmına halen ulaşılamadığını, birçok kişinin ise öldürüldükten sonra ya yol kenarlarına atıldığını
ya da 'PKK mensubu olarakçatışmalarda öldürüldü' diye lanseedildiğini" beyan ettiği,
Gizli tanık Aydos'un ifadesinde " 1993 yılında Cem Ersever'in öldürülmesinden sonra Mardin
Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki istihbarat birimi ile bağlantıya geçip çalışmaya devam ettiğini,
emniyete Mardin'deki örgüt yapılanmalarına ilişkin bilgiler verdiğini, emniyet istihbaratına bilgi
aktarımı devam ederken Fesih Kurga vasıtasıyla 1994 yılları başlarında tekrar Hasan Atilla Uğur'un
başında bulunduğu Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi aktarmaya
başladığını...Kızıltepe'de yaşadığı dönemde yani 1991-1996 yılları arasında Hasan Atilla Uğur'un
da Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olduğunu, bu dönemde PKK itirafçıları ile korucuların Hasan
Atilla Uğur'un emrinde yasadışı işler yaptıklarını... Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınan örgüt
mensuplarına bazı isimler verip ifadelerinde bu isimlerden bahsetmelerini istediğini, Hasan Atilla
Uğur'un vermiş olduğu isimlerin genellikle bölgenin zengin ve ileri gelen ailelerinin çocukları
olduğunu, sonrasında korucular ve itirafçılar vasıtasıyla bu şahısların aileleri ile irtibata geçilip para
karşılığında çocukların serbest bırakıldığını, alınan paraların ise çok yüksek miktarda(150-200.000
Mark)olduğunu... Eski ismi Mıskeyder olan köyün korucubaşısı olan İzzettin Gümüş ve PKK
itirafçısı İrfan Gümüş'ün o bölgede silah kaçakçılığı yaptıklarını, Hasan Atilla Uğur'un bu
şahısların yasadışı faaliyetlerine göz yumduğunu, çünkü bu şahısların Hasan Atilla Uğur'un tüm
yasadışı işlerini yaptıklarını... Doğanlı Köyü'nün Başkorucusu olan Abdurrahman Kurga'nın
annesinin PKK tarafından öldürüldüğünü, bu şahsın Hasan Atilla Uğur'un desteğiyle istediği köyü
boşalttığını, Mardin bölgesinde herkesin bu şahıstan korktuğunu, bu şahsın boşalttığı köylerdeki
tarlaları kendisinin işlettiğini, buralarda hint keneviri ekip elde ettikleri esrarın ticaretini
yaptıklarını, hatta birkaç kez polisler tarafından da yakalandığını, Hasan Atilla Uğur'un gidip onu
emniyetten aldığını... Abdurrahman Kurga'nın amcasının oğlu olan Mehmet Emin Kurga'nın
Abdurrahim isminde bir kayınbiraderi olduğunu, bu şahsa her bölgeden çalıntı araç getirildiğini,
çalıntı araçların bir kısmının bütünen bir kısmının da parçalanarak satıldığını, araç sattığı köylerin
Hasan Atilla Uğur'un denetiminde olması sebebiyle bu köylere kimsenin gidip aracını
arayamadığını... Bu şahısların Hasan Atilla Uğur'un sorguya aldırmış olduğu zengin ailelerden
alınan paraları Hasan Atilla Uğur'a getirdiklerini, bu şekilde karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu"
beyan ettiği,
Yukarıda açık kimlikleri yazılı olan ve Kızıltepe'nin muhtelif köylerinde oturan mağdurların
da ifadelerinde " Hasan Atilla Uğur ve ekibinin sürekli köylerine gelip kendilerine işkence ettiğini,
tehdit etmek suretiyle köyleri boşalttırdığını ve evlerine zarar verdiğini" beyan ettikleri,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla temin edilen belgelerden şüphelininhaklarında
Kızıltepe'de faaliyet gösteren JİTEM'in bıçak timinde görev aldıkları iddiası bulunan şahıslarla

(Ramazan Çetin, Abdurrahman Kurğa ve Ünal Alkan) Ergenekon soruşturması kapsamında
yakalandığı ana kadar irtibat halinde olduğunun belirlendiği,
Şüphelinin Silivri Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderdiği dilekçede özetle " hakkında terör örgütü yandaşlarının iftiralarına dayalı bir soruşturma
başlatıldığını gazeteden öğrendiğini, atılı iddiaların hiçbirini kabul etmediğini, kendisinin Abdullah
Öcalan'ı sorgulamış bir Türk subayı olduğunu, buna ilişkin yazdığı Abdullah Öcalan'ı Nasıl
Sorguladım adlı kitabı ekte gönderdiğini, Kızıltepe'de çalıştığı dönem boyunca bir yandan terörle
mücadele edip diğer yandan kan davalarını sona erdirdiğini, o dönem kendisiyle birlikte görev
yapan kamu görevlilerinin bu duruma şahit olduklarını, yine ekte görevi boyunca aldığı
takdirnamelerin suretini gönderdiğini" beyan ettiği,
Ancak şüphelinin üzerine atılı eylemlerin yasal görevi olan terörle mücadele faaliyeti
kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,
Bu suretle şüphelinin 1993-1996 yılları arasında JİTEM'in Kızıltepe sorumlusu olarak
faaliyet gösterip Kızıltepe bünyesinde gerçekleşen ve yukarıda ayrıntısıyla izah edilen cinayet,
işkence, alıkoyma ve zorla köy boşaltma eylemlerini bizzat organize etmek suretiyle üzerine atılı
suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe içeren delillere ulaşıldığı anlaşılmıştır.

2) AHMET BONCUK
Şüpheli Ahmet Boncuk'un yukarıda belirtilen olayların yaşandığı dönemde Kızıltepe'de subay
olarak çalıştığı,
Gizli tanık Oğuz'un bu şahsa ilişkin ifadesinde " Bu şahsın soyadını bilmiyorum. Hasan Atilla
Uğur'un döneminde bu şahıs Kızıltepe'de subay olarak görevliydi. Bu şahıs da bıçak timi içinde
faaliyet göstermiştir. Şu an nerede çalıştığını bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu,
Köy boşaltma ve işkence mağdurlarının alınan ifadelerinde " üsteğmen Ahmet'in kendilerini
köy meydanında toplayıp işkence eden ve köylerin boşaltılması için baskıda bulunan Hasan Atilla
Uğur'un ekibinde yer aldığını, bu şahsın bizzat işkencelere katıldığını" beyan ettikleri,
Mardin TEM Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu o dönem itibarıyla Kızıltepe'de
görevli olan Ahmet isimli subayın Bursa Osmangazi Elmasbahçeler nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve
Necmiye oğlu, 1966 doğumlu Ahmet Boncuk olduğunun belirlendiği,
Nitekim Hasan Atilla Uğur'un Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği dilekçede bu şahıstan
"Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk" olarak bahsettiği,
Bu suretle şüphelinin o dönem itibarıyla JİTEM bünyesinde görev yapıp hukuka aykırı
eylemlere katılmak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe içeren delillere
ulaşıldığı anlaşılmıştır.

3) ÜNAL ALKAN
Gizli tanık Oğuz'un bu şahsa ilişkin ifadesinde " Bu şahsın ismini net bilmiyorum. Kendisine
hem Ergün hem Ünal diye sesleniliyordu. Bu şahıs da Kızıltepe İlçe Jandarmada görevliydi. Şu an
emekli olduğunu biliyorum." şeklinde beyanda bulunduğu,
Ergenekon soruşturması kapsamında Hasan Atilla Uğur'un Birlik Mah. 448. Cad. No:119/4-5
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan işyerinde yapılan aramada Ünal Alkan'a ait olduğu
bildirilen odada üzerinde " Ünal başçavuşa saygılarımla" ibaresi yazılı olan bir adet cd ele
geçirildiği,
Ergenekon soruşturması kapsamında İlyas Kayalı isimli şahsın 03.10.2009 tarihinde
ikametinde yapılan aramada ele geçirilen ajandanın J harfi ile başlayan bölümünde " JİTEM ÜNAL
BAŞÇAVUŞ MASLA 2122850517" şeklinde ibareler yer aldığının ve yapılan araştırma
neticesinde bu numaranın 2003 yılında Veli Küçük adına kayıtlı 5336439665 no.lu gsm hattı ile

iletişim kurduğunun belirlendiği,
Ünal Alkan adına kayıtlı olan 3122601266 no.lu hat ile Hasan Atilla Uğur tarafından
kullanıldığı belirlenen 3124965767 no.lu hat arasında 22.01.2008-05.04.2008 tarihleri arasında
toplam 10 adet görüşme gerçekleştiğinin belirlendiği,
Yine Ünal Alkan adına kayıtlı olan 5052137124 no.lu gsm hattı ile Hasan Atilla Uğur adına
kayıtlı olan 5057078661 no.lu gsm hattı arasında 17.09.2006-31.12.2006 tarihleri arasında toplam 8
adet iletişim gerçekleştiğinin belirlendiği,
Bu suretle şüphelinin o dönem itibarıyla JİTEM bünyesinde faaliyet göstererek üzerine atılı
suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe içeren delillere ulaşıldığı anlaşılmıştır.

4) ABDURRAHMAN KURĞA
Şüpheli Abdurrahman Kurğa'nın Kızıltepe İlçesi Doğanlı Köyü'nde ikamet ettiği,
Gizli tanık Oğuz'un bu şahsa ilişkin ifadesinde " Bu şahıs Kızıltepe İlçesi Doğanlı Köyü'nde
oturur. Bu şahsın bıçak timi içinde yer aldığını net olarak biliyorum. Bu şahıs da eskiden
korucuydu. Şu an ne iş yapar bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu,
Gizli tanık Aydos'un ifadesinde " Hasan Atilla Uğur'un kendisiyle çalışan korucu ve itirafçılar
ile jandarmayla çalışan sivil şahısların Emniyet görevlileriyle görüşmesini istemediğini ve görüşen
kişilere de işkence yaptığını, jandarmayla çalıştığı dönemde Doğanlı Köyünden Fesih Kurga'nın
ağabeyi olan Apo lakaplı korucubaşı Abdurrahman Kurga'nın Hasan Atilla Uğur'un bir numaralı
adamı olduğunu ve bölgede PKK'nın korkulu rüyası haline geldiğini, o yıllarda Abdurrahman
Kurga birkaç kez uyuşturucu madde ile yakalandığında Hasan Atilla Uğur'un bu şahsı kurtarmaya
geldiğini...Bu dönemde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda ve Mardin sınırları içinde bulunan
akaryakıt ve eğlence tesisinde Abdurrahman Kurga, İzzettin Gümüş'ün kardeşi olan İrfan kod adlı
itirafçı ve yine korucu ve itirafçılardan oluşan yaklaşık 18 kişilik bir grubun genç bir kıza tecavüz
ettiğini, kızın ailesinin şikayeti üzerineAbdurrahman Kurga ve İrfan kod adlı şahıs gözaltına
alındıklarında Hasan Atilla Uğur'un Emniyete gelerek bu şahısları alıp çıktığını...Aynı dönemde bir
kadının evine sürekli olarak gelen Gözlüklü Şehmuz kod adlı elebaşı ve diğer 3 PKK'lı terörist için
Hasan Atilla Uğur'dan yardım istediğini, bu kadının 'şahısların evinde yemek yediğinden ve
Gözlüklü Şehmuz kod adlı şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğinden' bahsettiğini, Hasan Atilla
Uğur'un yemeklerine koyması için kadına ilaç(damla halinde uyuşturucu) verdiğini, damla
halindeki uyuşturucunun ilk olarak bu olayda kullanıldığını gördüğünü, bu uyuşturucuyu
jandarmanın özel işlerinde kullandığını, bu uyuşturucunun küçük bir şişe içinde olduğunu ve şişe
üzerinde 'Roche' yazısı bulunduğunu, bir iki damla kullanıldığında 10-15 dakika sonra etkisini
gösterip kişiyi sersemlettiğini ve kullanan şahsın en az iki gün kendine gelemediğini, kadının
Hasan Atilla Uğur'un söylediği gibi teröristlerin yemeklerine uyuşturucuyu koyduğunu ve kadının
evinden çıkanteröristleri takip eden Hasan Atilla Uğur, baş korucu Abdurrahman Kurga ve Zoro
kod adlı şahsın ve onlarla birlikte hareket eden diğer kişilerin arazide halsizleşen teröristleri
yakaladığını, Hasan Atilla Uğur'un yüzüne tüküren Gözlüklü Şehmuz kod adlı teröristiBaretta
marka tabancasıyla orada kafasına sıkarak öldürdüğünü, diğer 3 teröristin Abdurrahman Kurga ve
Zoro kod adlı şahısla askeri araca ve Hasan Atilla Uğur'un ise zırhlı olan Range Rover marka araca
binip gittiklerini, bu 3 teröristten bir daha haber alınamadığını...Doğanlı Köyü'nün Başkorucusu
olan Abdurrahman Kurga'nın annesinin PKK tarafından öldürüldüğünü, bu şahsın Hasan Atilla
Uğur'un desteğiyle istediği köyü boşalttığını, Mardin bölgesinde herkesin bu şahıstan korktuğunu,
bu şahsın boşalttığı köylerdeki tarlaları kendisinin işlettiğini, buralarda hint keneviri ekip elde
ettikleri esrarın ticaretini yaptıklarını, hatta birkaç kez polisler tarafından da yakalandığını, Hasan
Atilla Uğur'un gidip onu emniyetten aldığını... Abdurrahman Kurga'nın amcasının oğlu olan
Mehmet Emin Kurga'nın Abdurrahim isminde bir kayınbiraderi olduğunu, bu şahsa her bölgeden
çalıntı araç getirildiğini, çalıntı araçların bir kısmının bütünen bir kısmının da parçalanarak

satıldığını, araç sattığı köylerin Hasan Atilla Uğur'un denetiminde olması sebebiyle bu köylere
kimsenin gidip aracını arayamadığını...Bu şahısların Hasan Atilla Uğur'un sorguya aldırmış olduğu
zengin ailelerden alınan paraları Hasan Atilla Uğur'a getirdiklerini, bu şekilde karşılıklı bir
anlaşmaları olduğunu...Yine Kızıltepe'ye bağlı Gurs Köyünde aynı aşiretin Yalçınkayalar ve
Gökçenler adlı iki kolu olduğunu, bu iki aile arasında bir çocuk kavgası yüzünden husumet
doğduğunu ve çıkan kavgada Ali Gökçen isimli şahsın oğlunun bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha
sonra Yalçınkayalar'ın PKK'dan Gökçenler'in ise Abdurrahman Kurga'dan destek aldıklarını,
Abdurrahman Kurga'nın bir gece yanına itirafçıları da alarak şehre geldiğini, hatta o gece
kendisinin Fesih Kurga'nın evinde olduğunu, ertesi gün birilerinin Yalçınkayalar'ın evlerinin
kapısını çalıp 'biz polisiz, bizimle geleceksiniz' diyerek evin çocuğunu aldıklarını ve daha sonra
öldürüp Kızıltepe çöplüğüne attıklarını duyduğunu, Abdurrahman Kurga'nın o gün köye
döndüğünde üzerinde çok miktarda para olduğunu, duyduğu kadarıyla bu işi 1991 yılının parasıyla
1 milyar karşılığında yaptıklarını" beyan ettiği,
Ergenekon soruşturması kapsamında Özlem Usta adlı şahsın işyeri adresi olan Beyoğlu
Aydınlık Dergisi bürosunda yapılan aramada ele geçirilen Samsung marka HDD içerisindeki
" Mardin'den Kumluca'ya Cumhuriyet Hattı" adlı DOC uzantılı belgede ". ..Cumhuriyet Güçbirliği
Antalya Bağımsız Adayı Hasan Atilla Uğur'un 14. seçim bürosu Kumluca'da açıldı. Eşi Pakize
Uğur ve 94-85 yıllarında binbaşı iken korucubaşı olarak görev yapan Abdurrahman Kurğa'nın
açılışını yaptığı büronun sorumluluğunu da Kurğa üstlendi. Abdurrahman Kurğa Mardin Kızıltepeli
Arbanya Aşireti Lideri Musa Kurğa'nın oğlu. 'Seçime kadar buradayım' diyor...Hasan Atilla
Uğur'la tanışmalarından bugüne uzanan bağ, 993'te hain bir saldırının hemen ardından kurulmuş..."
şeklinde ibareler bulunduğu,
AynıHDD içerisindeki " Antalya Yazı" adlı DOC uzantılı belgede "... Abdurrahman Kurğa:
Ben Mardin Kızıltepe'de 94-95 yıllarında Hasan Atilla Uğur albayımla görev yaptım.... Ölünceye
kadar da arkasındayım. Silivri Cezaevinden de çıkaracağız kimsenin şüphesi olmasın..." şeklinde
ibareler bulunduğu,
Ayrıca yukarıda dökümü yapılan iletişimde Abdurrahman Kurğa'nın Kızıltepe'de gerçekleşen
faili meçhul cinayetlerden haberdar olduğu izlenimini veren konuşmalar yaptığının belirlendiği,
Bu suretle şüphelinin JİTEM'in Kızıltepe bünyesinde faaliyet gösteren ve Hasan Atilla Uğur
tarafından yönetilen bıçak timinde görevli olup cinayet, alıkoyma vb. eylemlerde yer almak
suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe içeren delillere ulaşıldığı
anlaşılmıştır.

5) İSMET KANDEMİR
Şüpheli İsmet Kandemir'in gizli tanıklar Oğuz ve Aydos'un ifadelerinde adının geçtiği ve
kendisinin bıçak timi içinde görev alıp Hasan Atilla Uğur'un en iyi adamlarından olduğunun
belirtildiği anlaşılmıştır.

6) MEHMET EMİN KURGA
Gizli tanık Oğuz'un ifadesinde " şüpheli Mehmet Emin Kurğa'nın Kızıltepe'deki bıçak timi
içinde faaliyet gösterdiğini" beyan ettiği,
Şüphelinin gizli tanık Aydos'un ifadesine de " Hasan Atilla Uğur'un en iyi adamlarından biri
olduğu ve ona bir adet silah hediye ettiği, Altındiş kod adıyla bilindiği, o dönemde Hasan Atilla
Uğur'un gözetiminde kirli işler yaptığı" şeklinde yansıdığı anlaşılmıştır.

7) MEHMET SALİH KILINÇASLAN
Şüpheli Mehmet Salih Kılınçaslan'ın adının yalnızca gizli tanık Oğuz'un ifadesinde yer aldığı,
Gizli tanığın ifadesinde kendisinden " Bu şahıs da eskiden korucuydu. Kızıltepe'ye bağlı bir

köyde halen oturmaktadır. Bu şahsın da bıçak timi içinde yer aldığını net olarak
biliyorum....Bildiğim kadarıyla yukarıda bahsettiğim Mehmet Salih Kılıçarslan'ın ailesinden bir
bayan Ramazan Çetin'in ikinci eşi oldu." şeklinde bahsedildiği anlaşılmıştır.

8) RAMAZAN ÇETİN
Şüpheli Ramazan Çetin'in gizli tanık Oğuz'un ifadesine " Bu şahıs da bıçak timinde
görevliydi. Kendisi 1994 yılında evinden zorla kaçırılan Yusuf Tunç'un alınmasında bizzat görev
almıştır. Hatta öğrendiğime göre Yusuf Tunç'u almak isterlerken o an evde bulunan Yusuf'un
kardeşi Abdurrahman Tunç bu şahıslara ateş etmiş, muhtemelen Ramazan Çetinbacağından
yaralanmış, belki bacağındaki kurşun izi halen duruyordur. O dönemler bu şahıs MHP Midyat ilçe
başkanıydı. Şu an nerede olduğunu ve ne iş yaptığını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yukarıda
bahsettiğim Mehmet Salih Kılıçarslan'ın ailesinden bir bayan Ramazan Çetin'in ikinci eşi oldu."
şeklinde yansıdığı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/558 no.lu soruşturması kapsamında 33826331188
TC kimlik no.lu Uğur Balık isimli şahsın İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne teslim ettiği ve
Abdulkadir Aygan'ın JİTEM ve faaliyetlerini kendi el yazısıyla anlattığı notları olduğunu iddia
ettiği dokümanlardan " JİTEMLE AJANLIK TEMELİNDE İLİŞKİDE OLAN ŞAHISLAR" başlıklı
sayfada " Ramazan Çetin-Mardin Midyatlı. Sonradan Mardin ve Midyat'ta MHP başkanlığı yaptı.
Aynı zamanda GKK idi. Diyarbakır'da devlet tarafından PKK'ya karşı düzenlenen miting ve
gösterilerde ön safta yer alırdı. Pala bıyıklı, iri yarı bir kişiydi." şeklinde ibareler yer aldığı,
Uğur Balık'ın Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne teslim
ettiği Abdulkadir Aygan'a ait telefon fihristinin 25 ile numaralandırılan sayfasında " Ramazan
Çetin- 4824623141- 4623141- 5322349848" şeklinde ibareler yer aldığı ve 482 462 alan kodlarının
Mardin İli Midyat İlçesi'ne ait olduğu,
Ergenekon soruşturması kapsamında Arif Doğan'ın Beykoz İlçesi Çengeldere Mah. No:117,
119/5 sayılı adresteki Türabi Emlak adlı işyerinde yapılan aramada ele geçirilen GİZLİ ibareli ve
" 1 İNCİ JANDARMA İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE BİRLİK KOMUTANLIĞI
ELEMAN LİSTESİDİR" dokümanda 49. sırada Ramazan Çetin'in ismi, kod no ve adı(Muşlu
Ramo 049) ile ikamet adresinin(Cizre -ilçe merkezi) yer aldığı,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 esas sayılı davası kapsamında 07.06.2010
tarihinde sorgulanan Ahmet Cinali'nin telefonuna " Rambo 536 492 84 23" olarak kayıtlı kişiye
ilişkin " Ramazan Çetin Mardin il başkanı yaptığımız çocuktur yani" şeklinde açıklama yaptığı,
Ayrıca İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu Ramazan Çetin'e
ait olduğu anlaşılan 5364928423 no.lu gsm hattının Hasan Atilla Uğur nezdinde ele geçirilen cep
telefonu rehberinde " Ramo 5364928423" olarak kayıtlı olduğu, Arif Doğan adına kayıtlı
5322838924 no.lu gsm hattı ile 20.03.2003-10.04.2003 tarihleri arasında Ramazan Çetin'e ait
5364928423 no.lu gsm hattı arasında 4 kez görüşme gerçekleştiği, Veli Küçük adına kayıtlı
5336439665 no.lu gsm hattı ile 26.02.2007 tarihinde Ramazan Çetin'e ait 5364928423 no.lu gsm
hattı arasında 2 kez görüşme gerçekleştiği ve Mehmet Şener Eruygur adına kayıtlı 5333762701
no.lu gsm hattı ile 27.07.2006 tarihinde Ramazan Çetin'e ait 5364928423 no.lu gsm hattı arasında 2
kez görüşme gerçekleştiği,
Bu suretle Ramazan Çetin'in Kızıltepe'de faaliyet gösteren JİTEM'e bağlı bıçak timi içinde
görev alıp hukuka aykırı eylemler gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yönünde
kuvvetli şüphe içeren delillere ulaşıldığı anlaşılmıştır.

9) Eşref Hatipoğlu
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fethi kabir işlemleri neticesindeKızıltepe ilçe

merkezinde bulunan mezarlıktan battaniyeye sarılı şekilde bulunan cesetler üzerinde yapılan
inceleme neticesinde tanzim edilen Adli Tıp raporundan Menduh Demir ve Şeyhmus Kaban'ın
bomba/mayın veya benzeri patlayıcı madde kaynaklı genel beden trawması sonucu ölmüş
olduklarının belirtildiği,
Tanıklar Bahri Okra ve FeyselŞenol'un ifadelerindenmaktuller Menduh Demir ve Şeyhmus
Kaban'ın 1995 yılının Mayıs ayındakolluk görevlilerinin Mazıdağı ilçesi yetkinler köyü
yakınlarında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik olarak operasyon yaptıkları,çıkan çatışma
neticesinde maktüllerin sağ olarak ele geçirildiği, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak görev
yapan şüpheli Eşref Hatipoğlu'nun olay yerine geldiği ve maktulleri helikoptere aldığı, bir müddet
sonra da maktülleri helikopterden atarak öldürdüğü anlaşılmıştır.
Bu suretle Eşref Hatipoğlu'nunDiyarbakır ilinde faaliyet gösteren JİTEM içinde görev alıp
hukuka aykırı eylemler gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yönünde kuvvetli
şüphe içeren delillere ulaşıldığıanlaşılmıştır.

NETİCE ve TALEP
Tüm soruşturma evrakının birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde silahlı olarak faaliyet gösteren PKK Terör Örgütü'ne karşı
varlığı yukarıda izah edilen JİTEM isimli örgütün faaliyetleri kapsamında şüpheli Hasan Atilla
Uğur, Eşref Hatipoğlu ve Ahmet Boncuk'un örgütün Kızıltepe ve Diyarbakır yöneticileri oldukları,
dönem itibariyle Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Ünal Alkan'ın JİTEM isimli
örgüte üye olduğu, Kızıltepe İlçesi'nde bu örgüte bağlı olarak geçici köy korucularından ve
itirafçılardan oluşan "Bıçak Timi" adı altında bir timin mevcut olduğu, bu timin korucular
Abdurrahman Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılıçaslan, Mehmet Emin Kurğa ve İsmet
Kandemir ile asker olan Ünal Alkan'dan oluştuğu, Bıçak Timi'nin 1992 ila 1996 yılları arasındaki
faaliyet gösterdiği,
1-16/05/1993 tarihinde Yusuf Tunç'u kaçırdıkları ve halen şahsın cesetine ulaşılamadığı,
2-14/06/1994 tarihinde Abdulvahap Ateş'in ateşli silahla öldürüldüğü,
3-27/01/1995 tarihinde Nurettin Yalçınkaya ve Necat Yalçınkaya'nın kaçırıldığı ve 2009
Yılı'nda Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yapılan kazı çalışmaları neticesinde su kuyusunda
cesetlerine ulaşıldığı,
4-29/03/1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi önünden Kemal Birlik, Abdulbaki Birlik,
Züberyir Birlik ve Zeki Alabalık'ın kaçırıldıkları, Zeki Alabalık ve Zübeyir Birlik'in cesetlerinin
Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yapılan kazı çalışmaları neticesinde su kuyusunda cesetlerine
ulaşıldığı,
5-15/01/1995 tarihinde Mahmut Abak ve Mehmet Emin Abak'ın kaçırıldıkları 11/02/1995
tarihinde Mahmut Abak'ın cesetine ulaşıldığı, Mehmet Emin Abak'a ait cesetin ise Cumhuriyet
Başsavcılığı'mızca yapılan kazı çalışmaları neticesinde su kuyusunda cesetlerine ulaşıldığı,
6-29/12/1994 tarihinde Hıdır Öztürk'ün evinden alındıktan sonra aynı gün öldürüldüğü,
7-Süleyman Ünal'ın 04/09/1994 tarihinde ikametinde öldürüldüğü,
Bu kaçırılma ve öldürülme olaylarının JİTEM yöneticisi olan şüpheli Hasan Atilla Uğur ve
Ahmet Boncuklu'nun talimatlarıyla Bıçak Timi tarafından kaçırıldıkları ve öldürüldüklerinin tüm
soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı,
8-JİTEM isimli örgütün Diyarbakır yöneticisi olan ve aynı zamanda Diyarbakır İl Jandarma
Komutanı olarak görev yapan şüpheli Eşref Hatipoğlu'nun 15/03/1995 tarihinde kırsal alanda sağ

olarak ele geçirildiği, Menduh Demir ve Şeyhmus Kaban'ı helikopterden atmak suretiyle
öldürdüğünün anlaşıldığı,
9-JİTEM'e bağlı Kızıltepe İlçesi'nde faaliyet gösteren Bıçak Timi yöneticisi olan şüpheli
Ahmet Boncuk'un talimatıyla Bıçak Timi'nde görevli olan şüpheliler tarafından 01/12/1992
tarihinde Kızıltepe İlçesi Tuzluca Köyü'nde İzzettin Yiğit, Mehmet Ali Yiğit, Nuri Yiğit,
Abdulvahap Yiğit, Abdulbaki Yiğit, Tacettin Yiğit ve Abdurrahman Öztürk'ün evlerinden alınarak
öldürüldükleri, yine aynı gün Yusuf Çakar'ın Ömerli İlçesi'nde Bıçak Timi tarafından
öldürüldüğünün anlaşıldığı,
Delillerin değerlendirmesi mahkemeye ait olmak üzere soruşturma dosyası kapsamında
JİTEM örgütünün 1992 ila 1996 aralarındaki faaliyetleri kapsamında toplamda yukarıda kimlik
bilgileri yazılı olan 22 kişinin kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphelilerin bu şekildeki eylemleriyle
üzerlerine atılı olan silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak ve tasarlayarak öldürme suçlarını
işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşıldığından
Yargılamalarının mahkemenizde yapılarak yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları
haklarında TCK53 maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanması TCK 54 gereği Adli Emanetin
2014/564 sırasında kayıtlı eşyalardan cd, fotoğraf ve kasetin dosya içerisinde saklanması kemik ve
kumaşların yeri belirlenecek bir mezara defni, diğer ip ve plastiğin imhası kamu adına talep ve
iddia olunur.20/07/2014
VURAL EKER 107605
Cumhuriyet Savcısı

NOT:RAMAZAN ÇETİN, İSMET KANDEMİR, HASAN ATİLLA UĞUR, ÜNAL ALKAN, MEHMET
EMİN KURĞA, AHMET BONCUK, ABDURRAHMAN KURĞA, MEHMET SALİH KILINÇASLAN
hakkında İşkence Yapma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

