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kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
28/11/2015 günü Diyarbakır ili Sur ilçesi Balıkçılarbaşı mevkiine kadar yapılan takip
sonrasında terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mahsum
isimli şahsın içerisinde
bulunduğu
plaka sayılı ticari aracın seyir halindeyken durması üzerine müdahale
edildiği, maktüller Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur isimli polis memurlarının saldırıya uğrayarak
şehit oldukları, müşteki şüpheli Sinan Tabur isimli polis memurunun ise yaralandığı belirlenmiştir.
Mahsum Gürkan isimli terör örgütü üyesi şahıs ile daha sonradan yapılan tespitler kapsamında
şüpheli Uğur Yakışır isimli kişi olduğu belirlenen terör örgütü üyesi şahsın, Yenikapı sokak
istikametine doğru kaçmaya başladıkları, açılan ateşler sonucunda Anadolu Ajansı muhabiri Aziz
Aslan isimli şahsın yaralandığı, bu olayların olduğu sırada Diyarbakır Baro Başkanı maktül Av.
Tahir Elçi'nin Yenikapı sokakta bulunan Dört Ayaklı Minare civarında bir basın açıklaması yaptığı
hususu belirlenmiştir. Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır isimli terör örgütü üyesi şahısların basın
açıklamasının gerçekleştiği sokağa doğru koşmaya başladıkları, Dört Ayaklı Minare civarında
bulunan, yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan şüpheli polis memurlarının bu iki şahsa doğru
ateş etmeye başladıkları, Mahsum Gürkan ve şüpheli Uğur Yakışır isimli terör örgütü üyesi
şahısların olay tarihinde o bölgede bulunan hendek ve barikatlardan faydalanarak Sur ilçesinin ara
sokaklarında kayboldukları belirlenmiştir. Uğur Yakışır isimli şahıs hakkında 29/12/2015 tarihinde
5237 sayılı TCK'nun 302/1 maddesi gereğince Yakalama Kararı çıkarılmıştır. Mahsum Gürkan
isimli şahsın ise 13/03/2016 tarihinde Sur ilçesinde meydana gelen olaylar sırasında öldüğü
belirlenmiştir. Olay günü örgüt elemanları Mahsum GÜRKAN ve Uğur Yakışır'ın, olay yerine
gelmiş oldukları
plakalı ticari taksinin şöförü
'nın şüpheli sıfatıyla
ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmiştir. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği
kararı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
beyanında özetle suçlamaları kabul
etmediğini, örgüt mensupları ile bağlantısının olmadığını , olay tarihinde tanımadığı iki kişiyi Urfa
yolu üzeriden aldığını, şahısların Balıkçılarbaşına gitmek istediklerini söylediklerini,
Balıkçılarbaşına geldiklerinde 2 polis memurunun yanlarına geldiğini, çatışma çıktığını, kendisinin
en yakın otoparka kaçtığını beyan ettiği görülmüştür.
'nın herhangi bir arşiv ve uyap
kaydının olmadığı, üzerinden çıkan dijital materyallerde suç unsurunun bulunmadığı, ticari taksi
içerisinde herhangi suç ve suç unsurunun tespit edilemediği, tutanak ve uzmanlık raporları ile
belirlenmiştir.
ve
hakkında, maktüllere karşı eylemleri yönünden Ek
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, olay günü elinden yaralanan Aziz ASLAN'a
karşı işlenen yaralama suçu yönünden de failin tespit edilemediği, gerekçesiyle dosyanın tefrik
edildiği görülmüştür.
A)MAĞDUR VE TANIK BEYANLARI;
1-Maktülün eşi olan müşteki Türkan ELÇİ'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan
25/12/2015 tarihli ifadesinde; Diyarbakır Barosu Başkanı olan eşim Tahir Elçi olaydan bir gün önce
bana Tarihi Dört Ayaklı Minare yanında basın açıklaması yapacağını söylemişti. Olay günü ben 21 KK 902
plaka sayılı aracımla eşim Tahir Elçi'yi Dağkapı meydanına getirerek bıraktım. Yanımızda başka bir kişi
yoktu. Eşim baro çalışanı ve basın mensubu olduklarını düşündüğüm bazı kişiler ile birlikte Gazi Caddesi'ne
doğru yürüdü, ben araba ile Dağkapı meydanından ayrıldım. Eşimi saat 10:00 civarında bıraktım. Eşim
olay sabahında saat 08:30-09:00 sıralarında yapacağı basın açıklaması ile ilgili olarak internette araştırma
yaparak Tarihi Dört Ayaklı Minare ve oradaki cami hakkında bilgi toplamaya çalışarak basın açıklamasına
hazırlık yaptı. Yapacağı basın açıklamasının içeriği konusunda net bir bilgim yoktu, ayrıca bu basın
açıklamasının kendisi tarafından kişisel olarak mı yoksa baro veya başka bir kurum ya da kuruluş
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tarafından mı düzenlendiği konusunda bilgi sahibi değilim. Eşim Tahir Elçi İstanbul İlinde yürütülen bir
soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra twitter ve facebook yoluyla ölüm tehdidi aldığını bana
söylemişti. Ancak bu ölüm tehditlerinin sayısı ve içeriği konusunda çok net bir bilgim yoktur. Ben
korkmayayım diye bana çok fazla anlatmıyordu. Gözaltına alınmadan önce de yine twitter ve facebook
yoluyla tehdit içerikli değil de daha çok eleştirel nitelikte mesajlar aldığını anlatmıştı ancak bu mesajların
içerikleri konusunda da çok net bir bilgim yoktur. Eşimin twitter ve facebook adreslerini bilmiyorum.
Kendisine bu yolla gelen tehditlerin dökümlerinin çıkartılması konusunda barodaki avukat arkadaşları ile
bir çalışması olmuştu, bu tehdit dökümleri baroda bulunmaktadır. Eşim bu tehditlerle ilgili herhangi bir
şikayette bulunmamıştı. Ben olay günü eşimi Dağkapı meydanına bıraktıktan sonra eve gittim. Bir süre
sonra evden çıkarak 75 metrelik yolda bulunan 1-2 dükkana uğradım. Oğlumu okuldan almaya gidecektim
ancak erkek kardeşim
'un olayı haber vermesi üzerine hastane morguna gittim. Olay
günü olağan dışı birşey hatırlamıyorum. Eşimin bana başkaca anlattığı bir şey de olmamıştır. Eşimin CNN
Türk haber programında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında soruşturma yürütülmesi dolayısıyla hedef
haline getirildiğini düşünüyorum. Çünkü; olaydan 1 hafta kadar önce İstanbul iline gittiğimizde o televizyon
programında söylediği cümle ile ilgili yolumuzu kesen şahıslar özellikle metroda eşime hitaben "siz
televizyondaki konuşmanızda ne demek istemiştiniz? Bu ülke bölünecek mi?" şeklinde sözler söylediler. Bu
şekilde serzenişte bulunarak rahatsızlıklarını belirttiler. Arkadaşlarım beni arayarak olayı sorup
"televizyonda çok çıkıyorsunuz" diyerek gözaltına alındığı olay ile ilgili olarak konuşuyorlardı. Medyada
yazılı ve görsel basında gözaltına alınması ile ilgili olarak çok fazla haber yapılıyordu. Olayın bu şekilde
çok büyütülmesi nedeniyle olayın vehametini anlamıştık. Eşimle kendi aramızda bu konuda konuşurken ben
hedef haline getirildiğimizi söyleyerek korkularımı belirtmiştim. Eşim benim bu beyanlarıma karşılık
herhangi bir yorum yapmak istemiyordu ancak tedirgin olduğu her halinden belliydi. Ben İstanbul ilindeki
soruşturmayı yürüten, gözaltı ve yakalama kararı veren ve bu konuda çok sayıda haber yapan medya
mensuplarından şikayetçi olmak istiyorum. Bu konu ile ilgili olarak ayrıca şikayette bulunacağım ancak şu
anda tutanağa geçilmesini talep ediyorum. Ben olay nedeniyle Tarihi Dört Ayaklı Minare yanında bulunan
polislerden şikayetçiyim. Eşimin herhangi bir resmi başvuruda bulunarak bir koruma talebi yoktu, buna
rağmen re'sen de kendisine herhangi bir koruma tahsisi yapılmamıştır. Bu hususun da ifademde geçmesini
istiyorum. Olayla ilgili olarak bu aşamada sunmak istediğim herhangi bir bilgi ve belge yoktur. 25/12/2015
tarihli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben kendi cümlelerimle herhangi bir yönlendirme ve
baskı olmaksızın bir dilekçe hazırladım. Bunu da sunmak istiyorum dedi. 2 sayfadan ibaret Türkan Elçi
imzalı dilekçe okundu. Dosyasına konuldu. Bu dilekçe içeriğini aynen kabul ve tekrar ederim. Altındaki imza
bana aittir. Olayla ilgili bilgim bunlardan ibarettir. Başkaca bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

2-Müşteki Abdurrahman SARI'nın 28/11/2015 tarihinde Kollukta alınan beyanında
özetle; 28/11/2015 günü saat 8-9 civarlarında ikametinden çıkarak Oto Şark isimli durağa geldiğini, 4.
Sırada olduğunu, sabah erken olması nedeniyle aracında yaklaşık 1 saat uyuduğunu, uyandığında halen 4.
Sırada olduğunu görünce etrafında gezinmek için aracından çıktığını, basın açıklaması yapılacak yere
gittiğini, etrafta güvenlik tedbirlerinin alındığını görünce çalışmakta olduğu durağa geri döndüğünü, 2.
Sıraya geldiğini,
isimli arkadaşıyla sohbet ederken birden silah seslerini duyduğunu,
olduğu yerden kaçmaya çalıştığını, dükkanın karşısındaki Arı İletişim isimli iş yerine sığındığını, yaklaşık
10-15 dakika silah seslerini duyduğunu, silah sesleri kesilince sığındığı yerden çıktığını, aracının şoför yan
camının kırık olduğunu gördüğünü, aracına zarar veren şahıstan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,"
görülmüştür.

3- Tanık Aziz ASLAN'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 08/01/2016 tarihli
ifadesinde; Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde muhabir/kameraman olarak çalışırım.
28/11/2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında ve evimde emniyet görevlileri tarafından alınan ifademi
aynen kabul ve tekrar ederim. Olay tarihinde basın açıklamasını takip etmek amacıyla Tarihi Dört Ayaklı
Minare'nin yanına giderek kamera ve fotoğraf çekimi yaptım. Ben Tahir Elçi'nin konuşmasının bitmesinin
ardından kameramı ve fotoğraf makinemi kapattım. Tahir Elçi'nin yaşlı bayan ve yaşlı adam ile konuştuğu
sırada kamera ve fotoğraf çekimi yapmadım. Kamera ve fotoğraf makinesini kapattıktan sonra Gazi
Caddesi'ne sırtım dönük olduğu sırada 2-3 el silah sesi duydum ve silah sesini duyar duymaz tripota bağlı
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olan kameram ve fotoğraf makinemle birlikte Dicle Sokak'a doğru kaçtığım sırada sol elimden mermi isabet
etmesi sonucunda yaralandığımı anladım. Yaralandığımı anladığımda henüz Dicle Sokak'a girmemiştim.
Yaralandığımı anladığımda sokağa girmeme yaklaşık 1 metre vardı. Dicle Sokak'ta bulunan Diyarbakır Evi
adlı cafe ve restorant olarak işletilen iş yerine girdikten sonra Av. Abdullah Çağer ile o sokakta bulunan
tanımadığım bazı kişilerin de bu iş yerinde bulunduklarını gördüm. Benimle birlikte ya da benden önce de
bu iş yerine girenler vardı. İş yerinde müşteriler de vardı. İş yerinde müşteri olarak bulunan doktor
olduğunu sonradan öğrendiğim tanımadığım bir bayan şahıs pamuk ve sargı bezi uygulayarak elimdeki
kanamayı durdurdu. İş yerinin içinde bir odaya sığındıktan sonra silah seslerinin devam etmesi nedeniyle iş
yeri sahibinin daha güvenli olduğunu söylediği mahzene hep birlikte indik. İş yerine kurşunlar geldiğini
hissettik. Ne taraftan geldiğini anlayamadık. Bu iş yerinde yaklaşık 1 saat mahsur kaldık. Daha sonra silah
sesleri kesilince emniyet görevlileri ile telefonla görüştükten sonra güvenliğin sağlanmasının akabinde tüm
vatandaşlar ile birlikte çıkabileceğimizi öğrenince iş yerinden çıkıp Balıkçılarbaşı'nda bulunan polislerin
yanına gittim. Daha sonra ambulansla hastaneye gittim. Ben kaçan teröristleri görmedim. Silahla ateş eden
herhangi bir kişiyi de görmedim. Sadece silah sesleri duydum. Ben ilk silah sesini duyduğum sırada tarihi
Dört Ayaklı Minare'nin karşısında yani Mardin Kebap Evi adlı iş yerinin bulunduğu hizadaydım. Benim
sırtım yukarıda dediğim gibi Gazi Caddesi'ne doğru dönüktü. Bu nedenle Tahir Elçi benim sağ tarafımda
kalmıştı ve yaşlı bir adamla konuşmaktaydı. Ben Tahir Elçi'nin vurulduğu ve yere düştüğü anı görmedim.
Ben yaralandığımı hissettiğim anda da Tahir Elçi'nin vurulduğunu ve yere düştüğünü görmedim. İlk silah
sesleri geldiği gibi Dicle Sokak'a girmeye çalıştığım sırada yaralandığımı anladım. Tahir Elçi'nin benden
önce mi ya da benden sonra mı vurulduğunu bilmiyorum. Beni yaralayan merminin de ne taraftan geldiğini
bilmiyorum. Ben olaydan sonra görüntüleri izleyince olayın ne şekilde cereyan ettiğini öğrendim. Beni
yaralayan mermiyi atan kişinin belirlenmesi halinde şikayetçiyim. Başkaca bir diyeceğim yoktur." şeklinde
beyanda bulunmuştur.

4-Tanık Nazım BARAN'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 08/12/2015 tarihli
ifadesinde; Diyarbakır Barosu'nda avukat olarak görev yaparım. Olay günü arkadaşım olan Seyit
Yalçındağ beni aradı. Nerede olduğumu sordu. Ben basın açıklaması olduğunu Dört Ayaklı Minare'nin
olduğu yere gideceğimi söyledim. Seyit Yalçındağ da kendisinin oralarda olduğunu, tespihçiye gittiğini
söyleyerek görüşmek istedi. Ben de Ulu Cami'nin karşısında bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gittim ve Seyit
Yalçındağ ile buluştum. Basın açıklamasına birlikte gitmeyi teklif ettim. Bu şekilde birlikte Dört Ayaklı
Minare'nin bulunduğu yere gittik. Basın açıklamasının bitmesinin akabinde ben Seyit Yalçındağ ile birlikte
Dört Ayaklı Minare'nin birkaç metre ilerisine doğru yürüdüm. Bu sırada soyadını bilmediğim Selma adlı
arkadaşımız ile karşılaştık. Yaklaşık 1 dakika kadar Selma ile konuştuktan sonra 1-2 adım atmış olduğumuz
esnada 1 el silah sesi duydum. Bir kaç saniye sonra 1 el silah sesi daha duydum. Bu silah seslerinin
Balıkçılarbaşı meydanından geldiğini anladım. Bir anda sokakta bulunan bütün polisler silahlarını çekip
ateş etmeye başladılar. Ben polislerin kaç kişi olduklarını tam olarak bilmiyorum ancak sol tarafımızda 3-4
polis, yine sağ tarafta biraz ileride 3-4 tane polis memuru ve minarenin olduğu yerde de 3-4 tane polis
memuru vardı. Ancak dediğim gibi kaç tane polis memuru olduğunu tam olarak bilmiyorum ancak 10
kişiden fazla olduğunu düşünüyorum. Ateş eden polis memurlarının tam olarak nereye ateş ettiklerini
görmedim. Sağ tarafımızda ileride bulunanlar Dört Ayaklı Minare'ye doğru ateş ediyorlardı. Sol
tarafımızda bulunan polis memurlarından bazıları sesin geldiği yöne doğru, bazıları da havaya doğru ateş
ediyorlardı. Gerimde bulunan yani Dört Ayaklı Minare'nin oradaki polis memurlarının ateş ettiklerini
görmedim. Böyle bir vaziyette ortada kaldık. Polis memurlarının neden Dört Ayaklı Minare'ye doğru neden
ateş ettiklerini bilemiyorum. Ben kaçan teröristleri görmedim. Arkadaşım Seyit Yalçındağ hemen sağdaki
sokağa yani Mardin Kebap Evi'nin yanındaki sokağa girdi. O koşuşturma sırasında ben de biraz gerimde
bulunan sağ tarafta bölme gibi bir yere girdim. Burasının bir demirci dükkanının girişi olduğunu girdikten
sonra öğrendim. Bu bölme içerisinde giriş kısmında benimle birlikte Av. Velat Alan, eşi Av. Gülay Alan,
orta yaşlı tanımadığım sivil bir şahıs, ve Av. Velat Alan'ın oğlu vardı. Biz bu giriş kısmında sıkıştık. Bu anda
1-2 mermi çekirdeğinin sektiğini biliyorum çünkü sekme sesi geldi. Dükkanın iç tarafına girdiğimiz ise Av.
Serap Erkuş ile baro çalışanı Cihan Çelik ve dükkan sahibi genç şahıs ve benim yaşlarımda tanımadığım
genç bir sivil kişi gördüm. Biz içeride bulunduğumuz esnada çatışma devam etti. Çatışmanın ne kadar
devam ettiğini bilemiyorum ancak 5-10 dakika sürdüğünü düşünüyorum. Bir anlık sessizlik sırasında dükkan
sahibi çıkmayı teklif edince dükkandan çıktık ve Balıkçılarbaşı meydanına doğru koşarak çıktık. Ben basın
açıklaması bittikten sonra yürüyerek caminin önüne geldiğim sırada yaşlı bir teyzenin konuştuğunu gördüm.
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Bu sırada Tahir Elçi'nin yanında Av. Baki Demirhan, Av. Abdullah Çağer, Av. Devrim İçen, Av. Fuat Hayri
Demir, Baro Yazı İşleri Müdürü Ahmet Karadaşlı bulunduğunu biliyorum. Bu kişilerin yaşlı teyzenin
konuştuğu sırada Tahir Elçi'nin yakınında bulunduklarını biliyorum. Bunun dışında başka kişiler varsa da
şuanda hatırlamıyorum. Tahir Elçi'nin vurulma ve yere düşme anını görmedim." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

5-Tanık Seyit YALÇINDAĞ'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 08/12/2015
tarihli ifadesinde; Ticaret Sanayi Odasında basın danışmanı olarak görev yaparım. Olay günü
Dağkapı'da Ulu Cami'nin önünde tesadüfen Av. Baran Vural ile karşılaştım. Oraya tespih almaya gitmiştim.
Gittiğimde telefonla Baran Vural'ı aradım. O şekilde buluştuk. Bana Tahir Elçi'nin bir basın açıklaması
yapacağını söyleyince birlikte Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu yere gittik. Basın açıklamasının bitiminde
Balıkçılarbaşı meydana doğru Av. Baran Vural ile yürümeye başladığım sırada Mardin Kebap Evi'nin
önünde Sağlık Emekçileri Sendikası Eş Başkanı ve hemşire olarak çalışan soyadını bilmediğim Selma adlı
şahıs ile karşılaştım. Merhabalaştık. Ondan ayrılarak yürümeye devam ettiğim sırada Balıkçılarbaşı
meydandan silah sesleri duydum. Yanımızda yani hem sağ tarafımızda hem de sol tarafımızda basın
açıklamasını takip eden polis memurlarının sanırım 4-5 kişi idiler, silahlarını çıkardıklarını gördüm. Ancak
tabancalarla ateş edip etmediklerini, nereye doğru ateş ettiklerini görmedim. Silah sesleri nedeniyle kendimi
güvenli olarak gördüğüm sağdaki sokağa yani Dökümcüler Sokağı diye bildiğim sokağa girdim. Sokak
girişinde sağda bulunan depoya girdim. Hemen arkamdan deponun sahibi olduğunu söyleyen bir şahıs ile
ellerindeki tabancalardan sivil polis olduklarını anladığım 2 kişi de depoya girdiler. Bu 2 kişi bana kim
olduğumu sordular. Ben basın diye cevap verdim. Depoya şöyle bir baktıktan sonra çıktılar. Bir tanesi
deponun önünde beklemeye başladı. Diğerini bulunduğum yerden göremiyordum. Silah seslerinin
hafiflemesi nedeniyle çıkmaya yeltendiğim sırada sokak köşesinde sokağın iç tarafında bulunan polis
memurunun sol tarafına doğru duvara yaslanıp hafif dizleri kırık bir şekilde Dört Ayaklı Minare'nin
bulunduğu yere doğru seri bir şekilde ateş ettiğini gördüm. Kaç el ateş ettiğini tam olarak bilemiyorum.
Çünkü o sırada her yerden silah sesleri geliyordu. Silah sesleri nedeniyle dışarı çıkamadığım için yeniden
depoya girdim. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri hafifleyince depodan çıkıp sağ tarafa doğru
Yoğurtçular Pazarı'na doğru güvenli bir şekilde çıkacağımı düşünerek çıkıp ayrıldım. Bu süre zarfında
deponun sahibi olduğunu söyleyen şahıs deponun önündeydi. Bulunduğum depo yola sıfır vaziyette idi.
Deponun sahibi olduğunu söyleyen şahıs sağ taraftan giderek çıkmamı güvenli olduğunu söyleyince ben de
sağ taraftan çıkarak olay yerinden uzaklaştım. Deponun içinde bulunduğum sürede Av. Baran Vural'ı
telefonla arayarak nerede olduğunu, iyi olup olmadığını sordum. O da farklı bir yere girdiğini, güvende
olduğunu söyledi. Sonradan öğrendiğime göre Av. Baran Vural caminin karşısındaki kuytu bir yere girmiş.
Tahir Elçi'nin vurulma anını ve yere düşme anını görmedim. Balıkçılarbaşı meydanında polis memurlarına
ateş eden örgüt üyelerini kaçarken görmedim. Muhtemelen ben depoda iken kaçtıklarını düşünüyorum.
Yukarıda belirttiğim ateş ederken gördüğüm polis memuru orta boylu, kel, siyah pardösülü lacivert kot
pantolonlu bir kişiydi. Ben bu polis memurunu teşhis edebilirim. 08/12/2015 tarihli müşteki vekilleri
tarafından verilen dilekçede bulunan kamera görüntüleri gösterildi soruldu:
Tanık dilekçenin 4. ve 5. sayfasında bulunan Mardin Kebap Evi adlı iş yerinin yanındaki sokak
girişinde bulunan saçları dökülmüş olduğu anlaşılan mavi kot pantolonlu şahsı Dört Ayaklı Minare'nin
bulunduğu yöne doğru ateş eden şahıs olarak teşhis ettiğini beyan etti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

6-Tanık
'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 02/12/2015 tarihli
ifadesinde; Taksi şoförü olarak çalışırım.
plakalı aracı ağabeyim
ile
birlikte değişimli olarak kullanırım. Polis memurlarına ateş eden şahısları yolcu olarak aracıma aldım. Bu
şahısları daha önceden tanımıyorum. Bu şahıslarla herhangi bir ilişkim yoktur. Balıkçılarbaşı mevkiinde
Gazi Caddesi ile Melikahmet Caddesi kesişiminde taksi durakları civarına geldiğimde önde oturan şahıs
aracı durdurmamı ineceklerini söyledi. Şahıstan 50 TL aldım. Para üstü vermek amacıyla aracın önünde
bulunan 55-60 yaşlarındaki hamala benzeyen daha önceden tanımadığım bir şahsa bozuk parası olup
olmadığını sorduğum sırada aracın sol tarafından araca doğru 2 polisin yaklaştığını gördüm. Ben şahısları
indirmek için aracı durdurduğum sırada aracın sağ yanına yanaşan kişinin araçtaki şahıslara inmeleri
gerektiğini söylemesi üzerine aracıma doğru gelen bu iki kişinin polis olduklarını anlamış oldum. Zaten bu
sırada silah sesleri duydum. Silah sesini duyar duymaz araçtan çıkıp yolun karşısında bulunan otoparka
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girdim. Bir süre orada bekledim. Silah sesleri kesildikten sonra çıkarak baktığımda aracımın olay yerinde
olmadığını gördüm. Bu şahıslarla araç içerisinde herhangi birşey konuşmadım. Sadece yolculuk sırasında
"Balıkçılarbaşı açık mı?" diye sorduğumda önde oturan şahıs "Açık" diye cevap verdi. Bunun dışında bir
konuşma yapmadım. Şahıslar kendi aralarında hiç konuşmadılar. Araçta sessizlik vardı. Yolculuk sırasında
2-3 saniyelik bir zaman içerisinde fısır fısır birbirlerine birşeyler söylediler ancak ne olduğunu anlamadım.
Bu şahısların yüzlerini hatırlamıyorum, teşhis edemem, üzerlerinde silah olduğunu görmedim. Bu şahısları
önceden de tanımam. Tesadüfen aracıma müşteri olarak aldım. Arkada oturan şahsın elinde telefon gördüm
ancak telefonla konuşup konuşmadığını hatırlamıyorum. Telefonu açarak öndeki şahsa gösterdiği sırada
birbirlerine fısır fısır birşeyler söylediler. Bu şekilde bir kere fısır fısır konuştular. Emniyetteki ifademde her
ne kadar arkadaki şahıs telefonla kısa bir görüşme yaptı demiş ise tam olarak hatırlamıyorum. Benim olayla
bir ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
7-Tanık Ahmet KARADAŞLI'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015
tarihli ifadesinde; Diyarbakır Barosu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaparım. Bugün saat
10:40 sıralarında tarihli dört ayaklı minaresinin tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yapmak üzere
olay yerinde idik. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir ELÇİ basın açıklamasını tamamladıktan sonra orada
bulunmakta olan yaşlı bir teyze verilen hasarla ilgili olarak konuşmaya başladı. Bu teyzenin konuşması
bittikten sonra Baro Başkanı Tahir ELÇİ dört ayaklı minarenin sütunlarını çevreleyen emniyet şeritlerinin
arasına yuvarlak afişleri sıkıştırıyordu, bu sırada yaşlı bir amcada konuyla ilgili olarak konuşmaya
başlamıştı. Ben de dağılma aşaması başladığı için megafon,. Afiş ve diğer araç ve gereçlerimizin
bulunduğu, dört ayaklı minarenin çaprazında bulunan çay ocağının önüne doğru hareket ettiğim sırada
silah sesleri duydum, ne oluyor diye çarşı tarafına silah seslerinin geldiği tarafa baktım bu sırada koşarak
gelen ve elinde silah olan bir kişiyi gördüm. Ancak herkesde bir hareketlilik vardı. Gördüğüm kişinin sağ ve
sol eli havaya ateş eder gibi duruyordu. Ben 4-5 kişi ile birlikte hemen söylediğim çay ocağının içine
girdim. Bir müddet silah sesleri yoğunlaştı. Kapıdan yerde yatan hiç kıpırdamayan yaralı bir kişiyi
gördüm. Baş tarafında kan vardı. Ancak ben onun Baro Başkanı Tahir ELÇİ olduğunu anlayamadım.
Genel Sekreterimiz olan Abdullah ÇAĞER'i arayarak Tahir ELÇİ'nin güvende olup olmadığını sordum.
Yerde yatan bir kişi olduğunu söyledim. Abdullah ÇAĞER, Tahir ELÇİ' nin, Velat ALAN'ın yanında
olduğunu söyledi. Ölü bir kişinin olmadığını bir yaralı kişinin kendi yanlarında olduğunu söyledi. Ben yerde
yatan yaralı kişinin kımıldamadığını ve gördüğüm kadarıyla ölmüş olduğunu eğer bu kişi Başkan TAHİR
ELÇİ ise ölmüş olduğunu aktarınca Abdullah ÇAĞER hayır Tahir ELÇİ, Velat ALAN'ın yanındadır dedi.
Ben bunun üzerine Velat ALAN'ı arayarak Tahir ELÇİ'yi sordum. Velat ALAN da, Tahir ELÇİ'nin
kendisinin yanında olmadığını söyleyince, yerde yatan kişinin başkan olabileceği konusunda ihtimalin
yüksel olduğunu düşündüm. Personeli aradım. Ancak Tahir ELÇİ hakkında kesin bir bilgi alamadım. Yoğun
silah seslerinin azalmasından sonra çay ocağına giren polis memuru da yerde hareketsiz yatan kişinin
başkan Tahir ELÇİ olup olmadığını bana soruyordu. Görüşmeler yaptığım sırada emin olmadığımı
söylemiştim. Ancak görüşmelerden sonra yerde yatan kişinin Başkan Tahir ELÇİ olabileceğini söyledim.
Ancak hala kesin emin olamamıştım. Daha sonra uzun namlulu silah taşıyan çelik yelekli polis olan iki kişi
çay ocağına girdiler. Bir süre bu 3 polis memuru kendi aralarında konuştular. Ben geçeceğim sen beni
savun şeklinde bir takım sözler duydum. Ancak konuşulan sözlerin içeriğini net olarak hatırlayamıyorum.
Bu sırada bu iki polis memuru uzun namlulu silahlarla havaya ateş etti. Çay ocağına ilk giren polis memuru
ise geriye çekilmişti. O zaten çay ocağında bulunduğu süre boyunca ateş etmemişti. Elinde normal küçük
tabanca vardı. Dört ayaklı minarenin bulunduğu caminin avlusundan da bir polis memurunun kilise
tarafına doğru havaya uzun namlulu silahla seri bir şekilde atış yaptığını gördüm. Polis memurunun
kendisini göremedim. Ancak silahı bulunduğum çay ocağından görüyordum. Hatta çay ocağında bulunan
uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden polisler bu cami avlusundan ateş eden polise çok fazla ateş
ettiğini belirten sözler söylediler. Ben sanki polis cami avlusunda bulunan polis memurunun kendisine
talimata uygun değil de kendi kafasına göre ateş ettiğini polislerin konuşmalarından anladım. Çay ocağında
bulunan uzun namlulu silahlı olan polisler dışarıda bulunan arkadaşlarına seslenerek ambulans ve ağır
silah istediler. 2-3 dakika içinde zırhlı bir araç gelerek çay ocağının tam önünde durdu. Polis memurları
istersek çay ocağından çıkabileceğimizi söylediler. Bunun üzerine ben ve yanımda bulunanlar çay
ocağından çıkarak çarşı tarafına dönerek bulduğum ilk sağdaki sokağa girdim, yanımdakilerde aynı şekilde
davrandılar. Daha sonra ben ana caddeye yürüyerek çıktım. Çay ocağından çıktığımda yerden yatan şahsı
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yine gördüm ancak Başkan Tahir ELÇİ olduğunu yine anlayamadım. Yine Abdullah ÇAĞER'i arayarak
oradan çıktığımı yerde yatan kişinin Tahir ELÇİ olabileceğini söyledim. O beni Cihan İPEK'e yönlendirdi.
Bunun üzerine Cihan İPEK'i aradım. Yerde yatan kişinin Başkan olabileceğini söyledim. Baro Adli Yardım
Bürosu önünde Cihan İPEK ile görüşerek beraber Adliyeye geldik.Sadece yukarıda belirttiğim gibi koşan
şahıslardan birinin eli havada idi. Havaya ateş eder pozisyonda idi. O anda silah sesi olduğu için elinde
silah olduğunu düşündüm. Çarşı tarafından koşarak gelen şahısların hangi istikamete doğru kaçtıkları
esnada silah kullanıp kullanmadıklarını ya da ne yaptıklarını görmedim. Ben Başkan Tahir ELÇİ'nin
vurulma anını görmedim. Benim olay ile ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim
yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

8- Tanık Velat ALAN'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015 tarihli
ifadesinde; Ben Diyarbakır Barosuna bağlı avukat olarak çalışmaktayım. 27/11/2015 tarihinde Baro
Yönetim Kurulu Üyesi olmamdan dolayı baro başkanımız ile birlikte tarihi eserlerin zarar görmesini
engellemek amacıyla bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Basın açıklamasının 28/11/2015 tarihinde
sabah saat 10:30 civarında İlimiz Dörtayaklı Minare önünde yapılmasına karar verildi. Ben açıklamanın
yapılacağı cumartesi günü sabah eşim olan Avukat Hüsniye Gülay ALAN ve küçük kızım
ve
küçük oğlum
ile birlikte açıklamanın yapılacağı Dörtayaklı Minare önüne saat 10:25 de
vardık. Baro başkanımız basın açıklamasını yaptı. O esnada olay yerinde Avukatlar Baki DEMİRHAN,
Serap Yiğit ERKUŞ, Servet ÖZEN, Önder ÜNGÜR, Nazım Baran VURAL, Fuat Hayri DEMİR, Süleyman
KAYA, Şeyhmus BAYHAN, Hakan TATAŞ, stajer avukat Velat BOZHAN, Emine TARUK, Lütfullah YALÇI,
baro personellerimizden Ahmet KARADAŞLI, Abdülselam YASAK, Cihan ÇELİK, Hasan YAZGAR
bulunmaktaydı. Ayrıca çevreden tanımadığımız insanlarda açıklamamıza katılmaktaydı. Yaklaşık 30 kişilik
bir grup vardı. Basın açıklamamız 28/11/2015 tarihinde saat 10:45 civarında sona erdi. Bunun üzerine
arkadaşlarımız ile birlikte sokak içerisinden Gazi Caddesine doğru çıkmaya başladık. Dörtayaklı Minare
önünden tam harekete geçtiğimiz esnada silah sesleri duyduk. Açıklamada bulunan gruptaki herkes bir
taraflara dağıldı. Ben de bunun üzerine Dörtayaklı Minarenin hemen karşısında bulunan küçük bir kapıdan
içeri girdim. Girdiğim yer bir demirci atölyesi idi. Yanımda eşim Hüsniye Gülay ALAN, küçük oğlum
avukat arkadaşım Serap Yiğit ERKUŞ, Nazım Baran VURAL stajer avukat Velat BOZHAN, baro
personeli Cihan ÇELİK ve tanımadığımız 2 erkek vatandaş bulunmaktaydı. Biz işyerinde iç tarafta
bulunuyorduk ve bakış açımızda sadece ateş eden iki polis memuru yerde yatan gazeteciler ve gri renkli bir
araç görebiliyorduk. Dörtayaklı Minare görüş açımızda değildi. Baro başkanımızı da bulunduğumuz yerden
göremiyorduk. Bulunduğumuz işyerinin kapısında bir polis memuru da bulunmaktaydı. Bundan dolayı biz
dışarıyı göremiyorduk. Silah sesleri gittikçe artıyordu. Grubumuzun içerisinde bulunan tanımadığım
vatandaşlardan biri polis memurlarına çıkmak istediğimizi dile getirdi. Polis memurları çıkabileceğimizi
söyleyince biz grup halinde çıkarak Gazi Caddesine doğru yürüdük. Tahminen bu işyerinde 10 dakika
kalmıştık. Biz doğrudan Gazi Caddesine yönelince arkamıza hiç bakmadık. Bundan dolayı herhangi bir
kimseyi görmedik. Gazi Caddesine çıktığımız yerde bulunan sakallı, sivil giyinimli, ellerinde uzun namlulu
silah bulunan iki polis memuru bize yönelik "orosbular, orospu çocukları" şeklinde defalarca hakarette
bulundu. Biz korkudan kendimizi Vakıflar İşhanına kendimizi attık. Ondan sonra da hastaneye gittik, dedi.
Soruldu: Basın açıklamamız sırasında herşey olağandı, esnaf dükkanını açmıştı. Yaşam devam
ediyordu. Herhangi bir şüpheli durum ile karşılaşmadık ve hissetmedik.
Soruldu: Ben baro başkanımızın silah taşıdığını bilirim, ancak basın açıklamasının yapıldığı
esnada üzerinde silah görmedim.
Soruldu: Ben baro başkanımızın silahla yaralandığı anı da görmedim." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

9-Tanık Hasan YAZĞAR'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015 tarihli
ifadesinde; Ben Diyarbakır Barosunda Basın Danışmanı olarak çalışmaktayım. Olayın yaşandığı
28/11/2015 tarihinde sabah saat 09:45 civarında baro başkanımızla telefonda konuştuğumuzda bana saat
10:15 civarında Dağkapı Meydanı'nda buluşmamızı söyledi. Planımız Dağkapı Meydanı'ndan yürüyerek
basın açıklamasının yapılacağı Dörtayaklı Minare mevkiine yürüyerek gitmekti. Bundan dolayı baro
başkanımız, ben, diğer baro çalışanımız Cihan ÇELİK, Anadolu Ajansı muhabiri Aziz ASLAN ve yanında
tanımadığım bir bayan ile birlikte Dağkapı Meydanı'ndan yürüyerek Dörtayaklı Minare mevkiine gittik. Biz
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Dörtayaklı Minare mevkiine gittiğimizde saat 10:30 civarıydı. Bu arada başkanımla Dağkapı da
buluştuğumuzda siyah renkli el çantasını ben almıştım. Başkanımızın cep telefonunu da basın açıklamasına
başlamadan önce almıştım. 10:45 civarında basın açıklamamız başladı. Basın açıklamasını baro
başkanımız yaptı. Ve yaklaşık olarak 10-15 dakika civarında sürdü. Açıklama bittikten sonra biz baro
çalışanı olarak ordaki eşyaları toplamaya başladık. Bu esnada yaşlı bir bayan açıklama yerine gelerek
kürtçe olarak "tarihi eserlere verilen zararları" özetle kınadı. Bu bayandan sonra yaşlı bir erkek şahısta
bulunduğumuz ortama geldi. O da özetle tarihi eserlere verilen zararları kınadı. Bu esnada uzaktan 2 el
silah sesi duydum. İlk önce paniğe kapılmadım. Olayı anlamaya çalıştım. Ancak silah sesleri giderek
artıyordu ve yakınlaşıyordu. Bunun üzerine koşuşuşturma başladı. Ben de yakında bulunan Diyarbakır
Kahvaltı Evinin bulunduğu sokağa yöneldim. Bu esnada önümde bulunan bir bayan yere düştü. Ve ben onu
bir erkek vatandaş ile birlikte yerden kaldırdım. Ben arkama döndüğümde arkamda Avukat Velat ALAN'ın
stajeri Emine TARUK bulunmaktaydı. Ve yanında Avukat Velat ALAN'ın küçük kızı
bulunmaktaydı. Ben bu kişileri alarak sokağın iç kısmına doğru koşmaya başladık. Biz olayın etkisiyle
Diyarbakır Kahvaltı Evini geçtik. Ve yerde kan izlerinin olduğunu gördük. Ve sokak içerisinde bulunan bir
ev sahibi kapısını açarak bizi evine aldı. Biz bu eve Emine TARUK ve
ile birlikte girdim.
Bulunduğumuz yerde yoğun silah sesleri gelmesinden dolayı yaklaşık 3 saat bu evde kaldık. Ayrıca baro
başkanımızın telefonu da bende bulunmaktaydı. Baro başkanımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşınca
evden çıkmak istedik. Tanımadığım ev sahibi bizi evden çıkardı. Ancak biz ters istikametten çıkış yaptık. Yol
boyunca yüzü maskeli ve elleri silahlı bir kaç kişi gördüm. Daha sonra güvenli bir bölgeye geçtim.
Soruldu: Başkanımızın telefonu bende olduğu için evde kalmış olduğum süreç içerisinde bir çok kişi
ile görüştüm.
Soruldu: Baro başkanımızın çantası bende idi. Ancak içinde herhangi bir silah yoktu. Baro
başkanımız genel olarak silah taşırdı. Olayın yaşandığı anda üzerinde silah olup olmadığını bilmiyorum,
dedi.
Soruldu: Basın açıklamasının yapıldığı alanda herhangi bir şüpheli durum ile karşılaşmadım.
Soruldu: Açıklamanın yapıldığı sokak içerisinde polis memuru görmedim, ancak cadde üzerinde
polis memurları vardı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

10- Tanık Cihan ÇELİK'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015 tarihli
ifadesinde;Ben Diyarbakır Barosunda Bilgi İşlem Personeli olarak çalışmaktayım. Bugün saat 10:20
civarında baromuzun yapacağı basın açıklamasının yapılacağı yer olan İlimiz Suriçinde bulunan Dörtayaklı
Minare mevkiine gittim. Baro başkanımız katılımın artmasını sağlamak için biraz beklememiz gerektiğini
söyledi. Baro başkanımız basın mensuplarının bulunduğu bir ortamda basın açıklamasına başladı. Ben de
görevim icabı kameraların bulunduğu yerde baro başkanımızın ve çevresinde bulunan avukatların
fotoğrafını çekmekteydim. Bu esnada açıklamanın yerde bulunan sivil giyinimli simaen tanıdığım Güvenlik
Şube Müdürlüğünde çalışan polis memurunun yanına başka bir sivil giyinimli polis memuru gelerek "Gazi
Caddesinin başına iki uzun namlulu polis memurunun gitmesini" söyledi. Bunu sesli olarak ifade ettiği için
bende duydum. Ve kendisine hayırdır girişte zaten polis var, niye talepte bulundunuz diye sordum. Ancak
kendisi bana cevap vermedi. Daha sonra basın açıklaması sona erdi. Baro başkanımız açıklamamız ile
alakalı olan dövizleri minarenin alt tarafında sarılı şeritlere geçirmek istedi. Ancak bu esnada Gazi
Caddesinden silah sesleri gelmeye başladı. Silah sesleri artınca biz de Dörtayaklı Minare karşısında
bulunan Mardin Kebap Evi isimli işyerinin yanında bulunan küçük bir dükkana yaklaşık 7-8 kişi girdik.
Silah sesleri gittikçe artıyordu. Ve bulunduğumuz yere de mermi girdi. Biz içerde 5-10 dakika mahsur
kaldık. Bizim gruptan tanımadığım bir kişi kapıya çıkarak polis memurlarına hitaben bizim avukat
olduğumuzu söyledi. Daha sonra bir polis panzeri Dörtayaklı Minarenin oraya geldikten sonra biz
işyerinden ayrıldık. Gazi Caddesine doğru kaçmaya başladık. Cadde başında bulunan elinde silah bulunan
sivil giyinimli polis memuru bize hakaretlerde bulundu. Hatta silah dipçiğini bana salladı. Arkamdan gelen
Rudav Haber Kanalından gelen bir gazeteciyi darp ettiler. Daha sonra diğer arkadaşlarımla İlimiz Veni
Vidi Hastanesi önünde buluştuk ve baro başkanımızın vefat ettiğini duyduk, dedi.
Soruldu: Ben açıklama yapılan alanda herhangi bir şüpheli bir durumla karşılaşmadım. Çevrede
açıklama yapılırken Güvenlik Şubeden polis memurları bulunmaktaydı, dedi.
Soruldu: Biz bulunduğumuz işyerinden silah sesleri nedeniyle kafamızı dışarı çıkaramıyorduk,
bundan dolayı baro başkanımızın vurulduğunu görmedim. Sadece o işyerinde beklerken bana gelen bir
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telefonla gazeteci olan Aziz isimli bir kişinin yaralandığını duydum, dedi.
Soruldu: Açıklama yapıldığı esnada ve öncesinde başkanımızın elinde çanta yoktu. Ve silahta yoktu,
ben görmedim. Bunun dışında telefonunu da baro personeli olan Hasan YAZGAR'a teslim etmişti,
Soruldu: Mardin Kebap Evinin yanında bulunan küçük işyerine benimle birlikte şuanda
hatırladığım Avukatlar Vedat ALAN, Hüsniye Gülay ALAN, Nazım Baran VURAL, Fuat DEMİR ve Serap
ERKUŞ ile birlikte girdik." şeklinde beyanda bulunmuştur.

11- Tanık Devrim BİÇEN'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde;Ben Diyarbakır Barosuna bağlı olarak avukatlık görevimi ifaa etmekteyim. Dün akşam GSM
hattıma baromuz tarafından bugün saat 10:30 da İlimiz Sur İlçesi Dörtayaklı Minaresi önünde bir basın
açıklaması yapılacağı bilgisi geldi. Ben de bunun üzerine yanımda Dedaş'ta çalışan bacanağım Seyfettin
ERSİN ve onun iş arkadaşı soyismini bilmediğim Evren isimli kişi ile Dörtayaklı Minare mevkiine kadar
yürüdük. Oraya vardığımızda saat 10:15 civarındaydı. Oraya vardığımız benim tanıdığım herhangi bir
avukat yoktu. Bunun üzerine birlikte geldiğim bacanağım ve arkadaşı yanımdan ayrıldı. Ben oraya
gittiğimde basın mensupları bulunmaktaydı. Daha sonra baro başkanımızı yanında hatırlayamadığım bir
kaç kişi ile birlikte geldi. Baro başkanımız katılımın artmasını sağlamak için biraz beklemek istedi. Hatta
başkanımız çevre esnafla ve basın mensuplarıyla sohbet etti. Baro başkanımız bir metne bağlı olmadan
basın açıklamasını yaptı. Bu açıklama yaklaşık 15 dakika civarında sürdü. Bu açıklama 10:45 ile 11:00
arasında bitti. Daha sonra başkanımız basın mensuplarından birinin birşey demesi üzerine Kürtçe olarak
birşeyler ifade etti. Bu konuşma da bittikten sonra Dörtayaklı Minare yanında bulunan yaşlı bir bayan
kürtçe olarak gruba yönelik birşeyler ifade etti. Basın mensupları ve biz bu bayana yöneldik. Baro
başkanımız bu bayanla karşılıklı olarak birşeyler konuştuktan sonra bu defa yaşlı bir erkek şahıs yanımıza
geldi ve kürtçe olarak konuşmaya başlayınca basın mensupları bu şahsa yöneldi ve grubumuzun elinde
bulunan açıklamamızla alakalı dövizleri minarenin alt kısmında bulunan şeritlere asmaya karar verdiler. Ve
hep beraber dövizleri asmaya başladık. Bu esnada baro başkanımızla Avukat Baki DEMİRHAN fotoğraf
çekiniyordu. Hatta fotoğrafı da diğer bir meslektaşımız Avukat Abdullah ÇAĞER çekiyordu. Bu esnada Gazi
Caddesi tarafından silah sesleri duydum. Bunun üzerine minare yakınında bulunan Diyarbakır Kahvaltı Evi
isimli işyerine doğru kaçmaya sayısını şuan hatırlayamadığım bir grupta içeri girdi. İşyerinde kahvaltı
yapan insanlarda bulunmaktaydı. Bu gurup içerisinde bir kişinin yaralandığını duydum. Erkek olan bu
kişinin elinden yaralandığını gördüm. Ve orada bu şahsı tedavi etmeye başladılar. Sonradan bu kişinin
Anadolu Ajansında görevli Aziz isimli kişi olduğunu öğrendim. Çatışma sesleri artamaya başlayınca
işyerinde bulunan kişilerle birlikte hep beraber bodrum katına indik. Bodrum katında tanımadığım kişiler
ile birlikte yaklaşık 25 kişi civarındaydık. Bodrum katında tanıdıklarım birlikte meslektaşlarım Abdullah
ÇAĞER, Hakan TATAŞ ve baro personelimiz soyismini bilmediğim Selam isimli kişi bulunmaktaydı.
Bodrum katında yaklaşık 1 buçuk saat kaldık. Bu süreçte yoğun bir şekilde silah sesleri duyuyorduk. Bu
bodrum katında meslektaşımız Abdullah ÇAĞER'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımız ile konuşmasından
sonra baro başkanımızın vefat ettiğini öğrendik. Daha sonra işyerinde bulunan kişiler grup halinde ayrıldık.
Biz Dörtayaklı Minarenin yanından Gazi Caddesine doğru yürüdük. Baro başkanımız orda yoktu.
Minarenin yanında kan birikintisi vardı. Ellerimizi havaya kaldırarak olay yerini terk ettik, dedi.
Soruldu: Basın açıklaması yapılırken o anda tanıdıklarım Avukatlar Serap Yiğit ERKUŞ, Hasan
DAĞTEKİN, Fuat Hayri DEMİR, Süleyman KAYA, Servet ÖZEN, Baran VURAL, Velat ALAN, Hakan
TATAŞ, baro personelimizden Selam isimli kişi bulunmaktaydı, dedi.
Soruldu: Ben baro başkanımızın silahla yaralanma eylemini görmedim.
Soruldu: Ben açıklama yapılırken herhangi bir şüpheli durum ile karşılaşmadım.
Soruldu: Ben baro başkanımızın elinde çanta olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü eline
bakmadım, ayrıca silah taşıdığını da bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

12- Tanık Lütfullah YALÇI'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015
tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır Barosunda stajer avukat olarak görevimi ifa etmekteyim, kendi cep
numarama baromuzdan bugün Sur İlçesinde bir açıklama yapılacağı bilgisi gelmesi üzerine tek başıma
basın açıklamasının yapılacağı İlimiz Dörtayaklı Minare mevkine saat 10:25 civarı geldim. Ben minare
mevkine geldiğimde Baro Başkanımız Tahir Bey ve Avukatlarımızdan Vedat Alan ile birlikte Servet Özen ve
soyismini bilmediğim Abdullah isimli avukat ile birlikte baro çalışanımız soyismini hatırlayamadığım Hasan
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ve Cihan bulunmaktaydı. Ayrıca tanımadığım avukatlarda bulunmaktaydı. Baro başkanımız açıklamaya
katılacak diğer kişilerin olmasından dolayı açıklamanın 5-10 dakika gecikeceğini söyledi. Katılım
sağlandıktan sonra baro başkanımız basın açıklamasına başladı. Basın açıklaması yaklaşık 10 dakika
sürdü. Hatta ordaki bir basın mensubunun açıklamanın Kürtçe olarakta yapılmasını talep etmesi üzerine
başkanımız Kürtçe olarak açıklamayı özet geçti. Daha sonra açıklamaya konu dövizleri minarenin etrafında
sarılı olan şeritlere yerleştirirken bir teyze gelerek basın mensuplarına hitaben konuşmaya başladı.
Başkanımızda bu tarafa yöneldi. Teyzenin konuşması bittikten sonra yaşlı bir amca da bulunduğumuz yere
geldi. O da birşeyler ifade etti. Basın açıklamamız bittiği için biz avukatlar arasında bugün saat 13:00
konferansımız olmasından dolayı o vakte kadar ne yapacağımızı düşünürken Gazi Caddesinin başında bir
karışıklık olduğunu farkettik. Silah sesleri geldi. Biz oraya doğru yönelince silah sesleri bize doğru gelmeye
başladı. Bizde bunun üzerine sırtımızı Gazi Caddesine vererek ters yöne doğru kaçmaya başladık ve
Diyarbakır Kahvaltı Evine yöneldik. Bu dediğim yer minareden 10-15 metre uzaklıktadır. Biz bu kahvaltı
evine yaklaşık 20-25 civarında kişi ile girdik ve bu yere girdiğimizde tanımadığım erkek bir kişinin sol
elinden yaralandığını farkettim. Daha sonra bu kişinin Anadolu Ajansı muhabirlerinden Aziz isimli kişi
olduğunu öğrendim. Biz tıbbi müdahale yapmak istedik. Ancak bu işyerinde bulunan sağlık personeli
olduğunu söyleyen bir kişi tedavi yaptı. Biz bu işyerinde 15-20 dakika bekledik ve orada çalışanlar şiddetli
çalışma seslerinden dolayı güvenlik gerekçesiyle bizim bulunduğumuz grubu ve işyerinde bulunan diğer
müşterileri işyerinin alt kısmına yönlendirdiler. Biz yaklaşık olarak 1 buçuk saat civarında bekledik.
Gruptan birileri telefonla iletişime geçerek durumumuz hakkında yetkilileri haberdar ettiler. Çatışma
nedeniyle olay yerine ambulansın gelemeyeceğini söylediler. Çatışma sesleri kesilince dışarının güvenli
olduğunu düşünerek aramızdaki bayanlardan biri beyaz eşarbını bir çubuğa takarak işyerinde bulunan
müşteriler ve bizim grubumuz oradan ayrıldık. Minarenin yanından caddeye doğru yürüdük. Ancak
yürürken minarenin orda kan izleri vardı. Ancak baro başkanımız yoktu. Cadde başında bulunan güvenlik
görevlileri elimizi havaya kaldırmamızı söyledi ve güvenlik görevlilerinin içinden bir kısım kişi hakaret
eyleminde bulundu. Çubuğa takılı beyaz eşarbı "bilmem nerenize sokarım" dedi ve olay yerinden bu şekilde
ayrıldık, dedi.
Soruldu: Ben baro başkanımızın saldırıya uğradığı anı görmedi, dedi.
Soruldu: Benim şüphelendiğim herhangi bir durum olmadı.
Soruldu: Ben baro başkanımızın elinde çanta görmedim. Ancak telefonunu baro personeli soyismini
bilmediğim Hasan isimli kişiye verdi. Ben baro başkanımızın yanında herhangi bir silah görmedim."
şeklinde beyanda bulunmuştur.

13- Tanık Serap ERKUŞ'un Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde;Ben Diyarbakır barosuna bağlı olarak görevimi ifa etmekeyim. Ayrıca yönetim kurulunda da
bulunmaktayım. Dün barobaşkanımız Sur içinde bulunan tüm tarihi eserlerle birlikte onu temsilen tarihi
dörtayaklı minare önünde baro olarak savaş çatışma istemediğimizi dile getirmek düşüncesini bana aktardı.
Bunun üzerine ben ve meslektaşım Velat ALAN'da bu düşünceyi kabul ettik. Baro adına bir açıklama
yapmaya karar verdik. ve dün itibari ile bugünden için dörtayaklı mirane önünde bir açıklama yapmayı
kabul ettik. ve bu gün 10.20 civarında baro başkanımız beni telefonla arayarak nerede olduğumu sordu. ve
açıklamaya katılmamı istedi. bende zaten tek başıma aracımla seyir halinde bulunuyordum. ve aracımı
balıkçılarbaşında yol üstünde kaldırımın kenarına park ederek açıklamanın yapılacağı dörtayaklı mevkiine
hızlı bir şekilde geçtim. ben oraya gittiğimde gazeteciler, baro başkanımız, avukat arkadaşlarımız ve
tanımadığımız insanlarda bulunkataydı. başkanımız basın açıklamasını yaptı. bu açıklama yaklaşık 10-15
dakika civarında sürdü. açıklama bittikten sonra ben başkanımızla yan yana duruyorduk. ve yanımıza yaşlı
bir teyze gelerek topluluğa hitaben kürtçe olarak birşeyler dedi. başkanımızda onun yanında durdu. yaşlı
teyze gittikten sonra yanımıza yaşlı bir amca geldi. o da kürtçe birşeyler ifade etti. o yaşlı amca da
bulunduğumuz yerden ayrıldı. daha sonra ben baro başkanımız ve diğer meslektaşlarımız elimizde bulunan
basın açıklamamıza konu dövizleri dörtayaklı minarenin ayaklarında bulunan şeritlere yerleştirdik. baro
başkanımızı bir döviz daha istedi. ve minarenin ön ayağından arka ayağına doğru yürüyerek arka tarafta
bulunan arkadaşların birinden döviz aldı. ve ön tarafa geldi. daha sonra meslektaşlarım Baki DEMİRHAN,
baro başkanımız ile fotoğraf çekinmek istedi. diğer meslektaşım Abdullah ÇAĞER fotoğraflarını çekti.
Bende bu esnada tek başıma dörtayaklı minareden yaklaşık iki adım attıktan sonar bir silah sesi duydum.
olay yerinde bir kargaşa yaşandı. ve silah sesleri artarak devam etti. ben etrafıma baktığımda baro
başkanımızın arkası bana dönüktü. ancak hareket halindeydi. ancak hatırlayamadığım bir esnaf kolumdan

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

b 2 O U E v H - Y6 w 1 N j y - / w Rv Z A U - GJW y / g =

ile erişebilirsiniz.

beni çekerek minarenin karşısında bulunan dükkanların iki dükkan altında bulunan baraçık dar bir sokağa
bizi ittiler. bu esnada ben, meslektaşlarım Velat ALAN, Gülay ALAN, Nazım Baran VURAL, baro
personelimiz Cihan ÇELİK ve tanımadığım 3 esnaf vardı. sesler artarak devam ediyordu. Biz esnafın
söylemesi ile grup halinde Gazi caddesine doğru koşmaya başladık. halen çatışma sürmekteydi. yanlış
hatırlamıyorsam 15-20 dakika burada kaldık. sokağın başına geldiğimizde keskin nişancıların olduğunu
gördük. ve bu kişiler bize hitaben "oruspular, oruspu çocukları, siz basın açıklamasımı yaparmısınız"
dediler. biz bu şekilde alandan uzaklaştık. biz kaçarken dörtayaklı minare arkamızda kaldığı için arkamıza
bakmadığımız için baro başkanımızı görmedik.
SORULDU : Ben olay nedeni ile kaçtığımız için baro başkanımızın nasıl vurulduğunu görmedim.
açıklama esnasında çok anormal bir şey sezmedik. sivil polis ve basın bulunmaktaydı.
SORULDU : Ben açıklama yerine gittiğimde baro başkanımızın elinde herhangi bir şey yoktu.
başkanımızın el çantası şuan da ismini hatırlamadığım bir baro personelindeydi. ancak başkanımızın
telefonu baro personelimizin Hasan YAZGAR'da idi. Ben baro başkanımızda bu gün silah olup olmadığını
bilmiyorum. ayrıca başkanımız üzerinde silah taşımaz çantasında taşırdı.
SORULDU : Bize yönelik hakaret eylemine bulunduğu esnada arkadaşlarım Velat ALAN, Gülay
ALAN, Nazım Baran VURAL, Cihan ÇELİK bulunmaktaydı.
SORULDU : Ben yukarıda olay yaşandığı esnada her ne kadar dörtayaklı minarenin karşısında
bulunan dükkanın iki dükkanın altında diyerek belirtsemde caddeye doğru iki dükkan ilerisini ifade
etmiştim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

14-Tanık Abdullah ÇAĞER'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015
tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır Barosuna bağlı avukat olarak görevimi ifa etmekteyim. bu gün sabah
10.30 civarında Diyarbakır Dörtayaklı Minaresinin zarar görmesinden dolayı tarihsel dokuya baro olarak
değer vermemizden dolayı Diyarbakır Barosu olarak bu çatışmasal ortamın bu bölgede yaşanmaması için
yönetim kurulu olarak bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. açıklamayı bu gün saat:10.30 sıralarında
yapmayı karar verdik. ben de tek başıma açıklamanın yapılacağı yere bu gün yaklaşık olarak saat:10.38
civarı vardım. ben minere bölgesine gittiğimde arkadaşlarım Baki DEMİRHAN, Servet ÖZEN, Serap YİĞİT,
Velat ALAN, Önder ÜNGÜR, Şeyhmus BAYHAN, Devrim İÇEN, Hakan DADAŞ, Lütfüllah YAÇI ve ismini
hatırlamadığım bir kaç arkadaş vardı. baro başkanımız basın açıklamasını yaptı. Bu basın açıklaması 5-10
dakika arası sürdü. Açıklama bittikten sonra yaşlı bir teyze baro başkanımızla konuşmaya başladı. hatta
kameralarda bu görüntüye yöneldi. Daha sonra yaşlı bir amca da baro başkanımızla konuşmaya başladı.
Ben bu esnada baro başkanımızın yanındaydım. Hatta kameralar bu esnada bizi çekiyordu. Meslektaşım
Baki DEMİRHAN yanımıza gelerek baro başkanımızla bir fotoğraf çekinmek istedi. Bende her ikisinin
fotoğrafını çektim. Açıklamamız bittikten sonra herkes dağılmaya başlamıştı. Ancak baro başkanımızın
yanında ben diğer meslektaşlarım Velat ALAN, Devrim BİÇEN, Serap YİĞİT ve hatırlayamadığım
meslaktaşlarım vardı. Açıklama yaptığımız sokağın girişinde bir silah sesi duyduk. Ve herkes oraya doğru
baktı. Ancak silah sesleri artıyordu. Herkes bir tarafa dağılmaya başladı. Bizde arkadaşlarım ile birlikte
Diyarbakır Evi denilen işyerine kendimizi zor attık. Biz oradayken silah sesleri artar şekilde devam
ediyordu. Ancak iş yerinin çalışanları güvenlik gerkçesi ile kapıyı kapattıklarından olayı göremiyorduk.
Hatta güvenlik nedeni ile iş yerinin alt tarafında bulunan kilerine geçtik. Hatta biz kalabalık bir grupla bu
işyerine girdiğimizde yanımızda bulunan bir kişinin yaralı olduğunu sonradan öğrendik. ve bu kişinin
Anadolu Ajansının adliye muhabiri olan Aziz isimli kişi olduğunu öğrendim. Biz bu işyerinde yaklaşık 1,5
saat mahsur kaldık. Biz sosyal medyadan haberlere baktığımızda baro başkanımızın ilk önce yaralandığını
gördüm. ve daha sonra baro başkanımızı aradım. ancak telefona baro personelimiz Hasan YAZGAR cevap
verdi. kendiside bana zor bir şekilde kendisini bir yere attığını başkanın yanında olmadığını ancak
telefonunun yanında olduğunu söyledi. benden bunun üzerine Diyarbakır Başsavcısını arayarak durum
hakkında bilgi almak istedim. ilk önce olay yerinde iki polis memurunun yaralı ve bir vatandaşın yaralı
olduğunu söyledi. ancak daha sonra Diyarbakır Başsavcısı beni arayarak baro başkanımızın hayattını
kaybetiğini söyledi. ben de bunun üzerine mahsur kalmamızdan dolayı ve yaralı bir şahsında yanımızda
bulunmasından dolayı yardım talebinde bulundum. Diyarbakır Başsavcımızda gerekli girişimlerde
bulunacağını söyledi. Biz saat:12.30 civarı mahsur kaldığımız işyerinde diğer arkadaşlarım ile değneye
beyaz bir bez takarak çıktık. Dörtayaklı minareden balıkçılarbaşına doğru yürürken polisler bizi karşıladı.
hatta ellerimizin kaldırmalarımızı söylediler.
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SORULDU : Ben baro başkanımızın vurulduğu anı göremedim. çünkü herkes olayın etkisi ile bir
taraflara dağılmıştı.
SORULDU : Bu gün başkanımız açıklama yaparken çantası elinde değildi. Ancak başkanımız
genelde açıklama yaparken çantasını ve telefonunu personele verirdi. Bildiğim kadarıyla bu gün
başkanımızın yanında silah yoktu. benim bildiklerim bu kadardır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

15-Tanık Servet ÖZEN'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde;Ben Diyarbakır Barosuna bağlı avukat olarak görevimi ifa etmekteyim. bu gün sabah 10.30
civarnda Diyarbakır Dörtayaklı Minaresinin zarar görmesinde dolayı tarihsel dokuya bağlı değer
vermemizden dolayı Diyarbakır Barosu olarak bu çatışmasal ortamın bu bölgede yaşanmaması için ben,
meslektaşım Süleyman KAYA ile birlikte saat:10.25 civarında
plakalı aracımı balıkçılarbaşı
mevkiine park edip dörtayaklı minerenin bulunduğu yere yaya olarak gittik. Gittiğimizde baro başkanımız
Tahir ELÇİ orada bulunmaktaydı. Ayrıca yanında diğer meslektaşlarım Velat ALAN, Serap Yiğit ERKUŞ,
Hasan DAĞTEKİN, Abdulbaki DEMİRHAN, Şeyhmus BAYHAN, Nazım Baran VURAL, Önder ÜNGÜR,
Devrim BİÇEN, Emine TARUK, Lütfüllah YALÇIN orada bulunmaktaydılar. Baro başkanımız basın
mensiplarının bulunduğu ortamda bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamamız 10.35-10.40 gibi başladı.
takiben yaklaşık 10 dakika sürdü. açıklamamız bittikten sonra tam bu esnada yaşlı bir kadın geldi ve Kürtçe
başkanın yanına gelerek minarenin zarar verilmesini eleştirdi. Başkanımız onun yanında durdu. Ben,
meslektaşım Süleyman KAYA, Şeyhmus BAYHAN, Önder ÜNGÜR araçımı park ettiğim yere yani balıçılar
başına doğru yürümeye başladık. bu sürede başkan diğer meslektaşlar minere civarında kaldılar. biz tam
balıkçılar başı mevkiiye geldiğimiz sırada arkadaşım Önder aracını otopraktan almak için ayrılacağını
söyledi. ben de kendisine Sur içinde çay içmeyi teklif ettim. tam bu esnada bir ticari taksinin önünde silah
sesleri geldi. ve araçın bana göre sağ araca göre sol önünde duran bir şahsın yere düştüğünü gördüm.
bunun akabinde çok yoğun silah sesleri geldi. bunun üzerine arkadaşım süleyman KAYA ile birlikte Gazi
caddesi üzeirnde bulunan bir dükkana sığındık. silah seslerinin yoğun bir şekilde gelmesi üzerine az ileride
bulunan Çarşı polis merkezine doğru yürümeye başladık. Bu esnada arkadaşım Önder ÜNGÖR'ü yolda
görüp Sur içinin güvenli olmadığını düşünerek o bölgeyi terk etmek istedik. hatta aracımda park ettiğim
yerde kaldı. bunun üzerine açıklama esnasında bulunan arkaşlarım ile irtibata geçtim. ancak baro
başkanımız Tahir ELÇİ'ye ulaşamadım. başkanımızın telefonuna baro personelimiz Hasan YAZGAR cevap
vermişti. Hasan kendilerinin bir eve sıkıştığını baro başkanın yanında olmadığını söyledi. Biz ilimiz venividi
hastanesinin önünde diğer arkadaşlarım ile bulunurken bir telefon geldi. telefonda Baro başkanımızın
kolundan yaralandığı söylendi. bizde bunun üzerine ilimiz Selahaddin Eyyübi hastanesine giderek durumu
öğrendik.
SORULDU: Ben baro başkanımızın vurulma anını görmedim. çünkü ben balıkçılarbaşında
bulunurken olay gerçekleşmiş. Ben açıklama yapılırken herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadım. Ben
barobaşkanımızın yanında çanta olup olmadığını görmedim. Ben bu güne ilişkin baro başkanımızın yanında
silah olup olmadığını bilmiyorum. ancak diğer zamanlarda ruhsatlı bir silahını çantasında taşıdığını
bilirim.
SORULDU : Ben ticari taksinin önünde silah sesleri duyup ve yere düşen bir kişi görünce olayın
etkisi ile korunmak için bir iş yerine sığındım bundan dolayı herhangi bir kişinin sokağa girip girmediğini
görmedim. benim söyleyeceklerim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

16-Tanık 385602 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 21/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
geçici gazcı personel olarak görevliyim. Olay tarihinde 24374 kod numaralı ekip olarak Balıkçılarbaşı
mevkiinde görev aldık. Görev sırasında şüpheli ticari aracın plakası anons edildi. Aracın alınarak
incelenmesi gerektiği bu anonsta belirtildi. Yanımda bulunan ekip şefimiz şehit polis memuru Cengiz Erdur
plaka neydi diye bana sordu. Ben de plakayı söyledim. Hemen akabinde Cengiz Erdur araçtan indi. Ben de
arkasından inmek istedim ancak Cengiz Erdur bana "Sen araçta bekle" dedi. Cengiz Erdur'un araçtan
inmesinden 10-15 saniye sonra ekip şoförü olan polis memuru bana Cengiz Erdur'un silahı ve çelik yeleği
olmadığını söyleyerek Cengiz Erdur'un yanma gitmemi istedi. Bu şekilde araçtan çelik yelek giymeden
silahımı alarak indim. Cengiz Erdur'a yetişmek amacıyla Melikahmet Caddesi üzerinde trafiğin arasından
gittiğim sırada kaç el olduğunu hatırlamadığım silah sesleri duydum. Yanımda park halinde bulunan bir
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aracı kendime siper ederek ilerlemeye çalıştım. Silahla üzerimize ateş edildiğini düşündüm. Bu şekilde
kontrollü olarak ilerleyip ticari taksiyi görecek bir noktadan baktığımda Cengiz Erdur'u yerde yatar
vaziyette gördüm. Ahmet Çiftaslan'ı görmedim. Görüş açımda değildi. Silah seslerinin devam etmesi
nedeniyle havaya 2-3 el ateş ettim. Tarandığımızı düşündüğümden baskı ateşi olarak tabir edilen havaya
doğru atış yaptım.Ben çelik yelek giymediğim için meydana çıkmadım. Akabinde 24-36 kod numaralı ekibin
aracı olan Ranger ve 24370 kod numaralı ekibin aracı olan şortlant araçların şehit polis memurlarının
yanma gelmesinin ardından ben çevre güvenliğini aldım. Ben olayın oluş şeklini görmedim. Kaçan
teröristleri görmedim. Olduğum yerde kaçışan vatandaşları gördüm. Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin
bulunduğu sokağa hiç girmedim. Başka bir diyeceğim yoktur. Benim olayla ilgili bilgi ve görgüm bundan
ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

17-Tanık 324724 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 21/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır Î1 Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
polis memuru olarak görevliyim. Olay tarihinde 24374 kod numaralı ekip şoförüydüm. Güvenlik Şube
Müdürlüğü'nün anonsu üzerine 2436, 2370 ve 24374 kod numaralı ekipler olarak Balıkçılarbaşı Meydan'da
görev aldık. Görev sırasında 2430 kod numaralı ekip 2436 kod numaralı ekibe "irtibat numarası attım.
Ticari taksi geliyor. Bir ekibimiz Ziyaret Kavşağı'na doğru geçip bu numara ile görüşsün gereği yapılsın"
şeklinde anons geçmesi üzerine 2436 kod numaralı Ahmet Çiftaslan 24370'e anons geçerek talimatın
gereğinin yapılmasını söyledi. Bu şekilde 24370 kod numaralı ekip Ziyaret Kavşağı'na doğru ayrıldı. 3-5
dakika sonra 24370 kod numaralı ekip ticari aracın plakasını anons ederek Aracın Kervansaray Otel'in
önünden geçip Gazi Caddesi'nden devam ederek Balıkçılarbaşı'na doğru gelmekte olduğunu söyleyerek
"ekiplerimiz alabilir mi?" dedi. Ekip şefimiz olan Cengiz Erdur bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan indi.
Bana ve yanımdaki gazcı personel arkadaşıma araçta kalmamızı söyledi. Ben ekip şefimiz araçtan indikten
hemen sonra gazcı personel arkadaşıma "yalnız bırakma sen de git" dedim. Bunun üzerine gazcı personel
arkadaşım silahını alıp araçtan indi. 10-15 saniye sonra 2 el silah sesi duydum. Hemen araçtan indim. Silah
sesleri yoğunlaşmaya başladı. Önümdeki iki zırhlı aracı kendime siper ederek ilerlediğimde ticari taksinin
olduğu yerde şehit polis memurlarını yerde yatar vaziyette gördüm. Etraftaki insanların panik halde
kaçıştıklarını gördüm. Ticari taksinin yanındaki yerde yatan polis memurlarını görünce görev yaptığım
şortlant aracı silah sesleri gelmekte olduğu için şehit polis memurlarına siper yapmak istedim ancak
ambulans gelmekte olduğu için daha fazla yolu kapatmamak için ilerlemedim. Ben olay yerinde silah
kullanmadım. Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa da girmedim. Benim olayla ilgili bilgi ve
görgüm bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

18-Tanık 313006 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 21/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
polis memuru olarak görevliyim. Olay tarihinde saat 10:40 sıralarında 24370 kod numaralı ekip olarak
Balıkçılarbaşı Mey dan'da Tarihi Dört Ayaklı Minare yanında yapılacak basın açıklaması nedeniyle
güvenlik önlemleri için görev aldık. Saat 10:45 civarında ekip şefimize hatırlayabildiğim kadarıyla 2430
kod numaralı baş komiser bir telefon numarasını mesaj yoluyla gönderdi ve anons ederek verdiği telefon
numarası ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde ekip şefimiz bu telefon numarasını arayarak görüşme
yaptı. Görüştüğü polis memuru
plakalı ticari aracın içerisinde 25-30 yaşlarında iki şüpheli
şahsın bulunduğunu, bu şahısların kimliklerinin kontrolünün yapılmasının gerektiğini söyledi ve ticari
aracın Turistik Cadde'den Mardin Kapı'ya seyir halinde olduğunu belirtti. Biz o sırada Melikahmet
Caddesi'nden Turistik Cadde'ye doğru hareket halindeydik. Mardinkapı istikametine yaklaştığımızda
telefonla bilgi veren polis memuru ticari aracın Gazi Caddesi'ne döndüğünü belirtti. Bu sırada Kervansaray
Oteli'ne yaklaşmıştık. Ekip şefimiz haber merkezine anons geçerek bahse konu aracın Gazi Caddesi'nden
Balıkçılarbaşı istikametine seyir halinde olduğunu ve orada bulunan hazır kuvvetlerin imkanları dahilinde
ticari aracı alabilirlerse iyi olacağını söyledi. Kervansaray Oteli'ni geçtik. Greenpark Oteli'nin önüne
geldiğimiz esnada araçlar yavaşladı. Ticari araçla bizim aramızda yaklaşık 4-5 araç vardı. Bulunduğumuz
yol tek gidişli olup sağından ve solundan yolun darlığı nedeniyle geçmemiz mümkün değildi. Bu sırada 2-3
el silah sesi duydum. Ekip şefimiz araçtan inmek istedi ancak ben tehlikeli olabileceğini söyledim. Çünkü
Muallak Sokak'a çok yakındık ve bu sokakta silahlı terör örgütü üyeleri tarafından kazılan hendek vardı ve
arkasında silahlı teröristler olabileceğini düşünmüştüm. Biraz ilerledikten sonra ekip şefimiz araçtan inerek

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

b 2 O U E v H - Y6 w 1 N j y - / w Rv Z A U - GJW y / g =

ile erişebilirsiniz.

olay yerine gitti. Ben de arkasından gittiğimde şehit polis memurlarını yerde yatar vaziyette gördüm. Tarihi
Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokak yönünden de silah sesleri geliyordu. Ambulans isteyerek çevre
güvenliğini almaya çalıştık. Ben silah kullanmadım. Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa hiç
girmedim. Kaçan teröristleri görmedim. Olayın oluş şeklini de görmüş değilim. Benim olayla ilgili bilgi ve
görgüm bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

19-Tanık 326356 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 21/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
polis memuru olarak görevliyim. Olay tarihinde 2437 kod numaralı olarak 2436 kod numaralı Ahmet
Çiftaslan'ın şoförü olarak görevliydim. Olay tarihinde ekipler şefimiz olan Ahmet Çiftaslan Tarihi Dört
Ayaklı Minare'nin yanında yapılacak basın açıklaması için 24370 ve 24374 kod numaralı zırhlı araçları
görevlendirdi. Daha sonra birlikte şubeden çıkarak Balıkçılarbaşı Meydan'a doğru gittik. Orada
bulunduğumuz sırada 2430 kod numaralı amir telsizden Urfa Kapı'ya zırhlı araç gönderilmesini istedi.
Ahmet Çiftaslan söylediğim iki zırhlıdan birinin Urfa Kapı'ya gitmesi yönünde telsizden talimat verdi. Aynı
zamanda müsait olan iki yakalama ekibinin de oraya gitmesini istedi. İki yakalama ekibinin kod numarası
24324 ve 24322 idi. Bir süre sonra Ahmet Çiftaslan araçtan inerek sigara içmeye başladı. Ben siyah renkli
Ranger marka aracın içinde oturuyordum. Telefonda kişisel mesajlarıma baktığım sırada 2 el silah sesi
duydum. Etrafa baktığımda aracı ileri doğru hareket ettirerek yerde gördüğüm Cengiz Erdur'un önüne
doğru giderek perdeleme yapmak istediğim esnada Ahmet Çiftaslan'ı da yerde yatarken gördüm. Ahmet
Çifaslan elindeki telsizle araçtan inmişti. Aracımızda bulunan telsiz de kapalıydı. Çünkü araçta bulunan
telsiz aracın aküsünün yetersiz olması nedeniyle ilk açıldıktan itibaren 5 dakika içerisinde kendi kendine
kapanıyordu. Bu nedenle Ahmet Çiftaslan'ın araçtan indikten sonraki telsiz konuşmalarını duyamadım.
Kaçan teröristleri görmedim. Olayın ne şekilde meydana geldiğini de görmedim. Tarihi Dört Ayaklı
Minare'nin bulunduğu sokağa girmedim. Olay yerinde hiç bir şekilde silah kullanmadım. Olaya görgüm
bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

20-Tanık 169197 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 21/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
24370 ekip amir vekili olarak görevliyim. Olay tarihinde saat 10:30 sıralarında 2532 kod numaralı güvenlik
şube müdürlüğünün nöbetçi komiserinin anonsu üzerine Tarihi Dört Ayaklı Minare civarında basın
açıklaması olduğunu öğrendik. 2436 kod numaralı TEM Şube Müdürlüğü Grup Amir Vekili Ahmet
Çiftaslan'ın talimatı ile 24370 kod numaralı ekip olarak Balıkçılarbaşı Meydan'a doğru gittik. Ahmet
Çiftaslan 24374 kod numaralı ekibi de telsizden anons geçerek bölgeye yönlendirdi ve kendisinin de 24374
kod numaralı ekibin yanına gittiğini telsizden bildirdi. Saat 10:45'te Balıkçılarbaşı mevkiinde Gazi
Caddesi'nde görev aldık. Saat 10:45 sıralarında 2430 kod numaralı TEM Şube Ekipler Amiri 2436 kod
numaralı Ahmet Çiftaslan ile telsizden görüşerek Çiftkapı civarında ekip olup olmadığını sordu. Ahmet
Çiftaslan buna istinaden Balıkçılarbaşı'nda 24370 kod numaralı ekibin bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine
2430 telsizden anons ederek 24370 kod numaralı ekibin Çiftkapı'ya geçmesi yönünde talimat verdi ve aynı
zamanda 2430 kod numaralı ekipler amiri bana vvhatsapp üzerinden mesaj atarak bir telefon numarası
verdi ve yine vvhatsapp üzerinden "Bu numara ile irtibat sağlayın" şeklindeki talimatına istinaden ben
verdiği numarayı aradım. Bu telefonu kullanan polis memuru İstihbarat Şube'de görevli olduğunu ve
plakalı aracı takip ettiklerini araç içerisinde 20-25 yaşlarında iki şahsın olduğunu ve alınmaları
gerektiğini, şuanda ticari aracın Çiftkapı'dan Turistik Cadde'ye doğru giriş yaptığını söyledi. Ben o sırada
Melihahmet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğumu, kendilerini Çiftkapı'da yakalama imkanımın
olmadığını söyledim. Bu kez aracın Turistik Cadde'ye döndüğünü söyledi. Bu sırada Turistik Cadde'ye giren
bir tek ticari aracı görünce ve plakasını da bulunduğum yerden göremeyince Turistik Cadde'ye giren aracın
tarif ettikleri araç olup olmadığını sordum. Takip ettikleri aracın gördüğüm araç olduğunu söylemesi
üzerine trafik yoğunluğu nedeniyle arada da 8-10 tane araç bulunması nedeniyle yakalama imkanımın zor
olduğunu belirttim. Bu kez polis memuru Mardin Kapı civarında uygulama yapan unsur bulunup
bulunmadığını sordu. Bildiğim kadarıyla yok diye cevap verdim. Bu esnada ticari aracın Gazi Caddesi'ne
döndüğünü Balıkçılarbaşı'nda aracı alınıp alınamayacağını sordu. Ben de orada unsurlarımız olduğunu
söyleyerek merkeze anons edeceğimi söyledim. Telefonla irtibatımı keserek telsizden merkeze Kervansaray
Otel önünden Balıkçılarbaşı istikametine giden aracın plakasını
olarak anons ederek şüphelilerin
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alınması gerektiğini söyledim. Merkezin anons tekrarı üzerine 2436 kod numaralı Ahmet Çiftaslan ile 2532
Güvenlik Şube Müdürlüğü nöbetçi komiseri Balıkçılarbaşı'nda durduklarını aracı almaya çalışacaklarını
söylediler. Anonstan yaklaşık 30 saniye sonra 3-4 el silah sesleri duydum. Ticari araçla benim bulunduğum
araç arasında 7-8 tane araç bulunduğundan araçtan inip yaya olarak olay mahalline geldim. Ticari taksinin
ön tarafında Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'u yaralı olarak gördüm. Merkeze çatışma olduğu yönünde
anons yaptım. Ambulans ve takviye kuvvet istedim. Bu esnada Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu
sokak yönünde yoğun silah sesleri geliyordu. Orada bulunan polis arkadaşlara yüksek sesle hedef
olmamaları, kalabalık vatandaş grubu olması nedeniyle silah kullanmamaları yönünde ikazda bulundum.
Gelen ambulanslara yaralı arkadaşların naklini sağladım. Bu esnada 2532'nin Tarihi Dört Ayaklı Minare
yanma ambulans talebini duydum. Bu şekilde Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokakta bir polis
memurunun yaralandığını ve bir kişinin vurulduğunu öğrendim. Vurulan bu kişinin Tahir Elçi olduğunu
daha sonra öğrendim. Ben Tarihi Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu sokağa hiç girmedim. Olay yerinde
silah kullanmadım. Ben oraya gittiğimde silah kullanmayı gerektirecek bir durum yoktu. Çok sayıda
vatandaş vardı ve panik hali vardı. Benim olayla ilgili bilgi ve görgüm bundan ibarettir. Başka bir
diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

21-Tanık 380125 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 18/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
geçici görevli gazcı personel olarak görevliyim. Olay tarihinde saat 09:30'da Büyükşehir Belediye Binası
arkasında bulunan Migros otoparkında belediyeyi görecek şekilde belediye binasında yapılan tiyatro
gösterisi nedeniyle zırhlı araçla güvenlik önlemi amacıyla bulunuyorduk. Yanımda 355174 sicil numaralı
polis memuru arkadaşım davardı. Görevde bulunduğumuz sırada bir meslektaşımızın Balıkçılarbaşı
Meydan'da vurulduğunu duyduk. 355174 sicil numaralı arkadaşım ihtiyaç için ayrılmıştı. Ben ekip şefimle
beraber zırhlı araçla Balıkçılarbaşı Meydan'a gittim. Aracı ekip şefim sürdü. Ben aracın arkasında
oturdum. Balıkçılarbaşı Meydan'da zırhlı araç içerisinde beklemeye başladım. Ekip şefim zırhlı araçtan
indi. Beklediğim sırada 355174 sicil numaralı arkadaşım da gelerek araca girdi. Koşarak bulunduğumuz
yere geldiğini anladım. Ekip şefimiz gelerek araca binip ve aracı minarenin bulunduğu sokağa doğru ileriye
aldı. Ekip şefimle beraber arkadaşım araçtan indiler. Ben araçta beklemeye devam ettim. Araçtan inen
diğer arkadaşım bir süre sonra yeniden gelerek araçtan indi. Bir kere araçtan indiğini hatırlıyorum. Çok
karışık bir ortam vardı. Hatırlayabildiğim kadarıyla bu şekilde cereyan etti. Ara ara silah sesleri geliyordu.
Balıkçılarbaşı mevkiinde bulunduğum sürede herhangi bir şekilde araçtan inmedim. Silah kullanmadım.
Gazcı personel olduğum için herhangi bir silah tarafıma verilmemişti. Sadece yanımda beylik silahım
vardı.Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

22-Tanık 355174 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 18/01/2016 tarihli ifadesinde; Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
polis memuru olarak görevliyim. Olay tarihinde ekip memuru olarak görevliydim. Saat 09:30'da Büyükşehir
Belediye Binası'nda düzenlenen tiyatro nedeniyle zırhlı araçla Migros otoparkında görev aldık. Görev
sırasında ekip şefimize söyleyerek ihtiyaç nedeniyle ayrıldım. Döndüğümde ekip aracının olmadığını
gördüm. Sur tarafından da silah seslerini duydum. Koşarak Balıkçılarbaşı'na doğru gitmeye çalıştım. Daha
fazla koşamayacağımı anlayarak bir dolmuşa bindim ve Dağkapı Meydan'a gittim. Oradan da hızlı bir
şekilde Balıkçılarbaşı'na doğru gittim. Balıkçılarbaşı Meydana geldiğimde şehit polis memurlarını
görmedim. Sorduğumda hastaneye götürüldüklerini öğrendim. Ekip şefimle ve başka arkadaşlarımla
telefonda görüşmeme rağmen Sur tarafına gittiğim sırada arkadaşlarımın nerede olduğunu seslerin karışık
olması nedeniyle anlayamamıştım. Balıkçılarbaşı Meydan'a gittiğimde ekip aracımızın Tarihi Dört Ayaklı
Minare'nin bulunduğu sokağa girdiğini gördüm. Hatırlayabildiğim kadarıyla zırhlı aracımız Tarihi Dört
Ayaklı Minare'nin yaklaşık 10-15 metre gerisindeydi. Silah sesleri ara ara devam ediyordu. Ben zırhlı araca
bindim. Çelik yeleğimi giydim. Araçta 380125 sicil numaralı arkadaşımız vardı. Ekip şefimizin ise
minarenin bulunduğu sokakta kendisine sütüre oluşturarak beklediğini hatırlıyorum. 380125 sicil numaralı
arkadaşımız araçtan hiç inmedi. Geçici gazcı personelin araçtan inmesi uygun görülmez ve bu tarz
olaylarda bu nitelikteki personel genelde araçtan indirilmez. Zırhlı aracımız geri çekildikten sonra Gazi
Caddesi'nde zırhlı araçtan indim ancak minarenin bulunduğu sokakta araçtan inip inmediğimi şu anda tam

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

b 2 O U E v H - Y6 w 1 N j y - / w Rv Z A U - GJW y / g =

ile erişebilirsiniz.

olarak hatırlayamıyorum. Ben herhangi bir şekilde silah kullanmadım. Ben olay yerinde bulunduğum süre
zarfında silah kullanan herhangi bir polis memuru ya da başka bir kişi görmedim, sadece silah sesleri
duydum. Zırhlı araçta bulunduğum sırada da silah sesleri duydum. Ben sonradan olay yerine gittiğim için
gerek şehit polis memurlarının gerekse Tahir Elçi'nin vurulma anlarını görmedim. Olayla ilgili görgü ve
bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

23- Tanık 228629 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 18/01/2016 tarihli ifadesinde; Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube
Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevliyim. 27/11/2015 tarihinde meydana gelen üç polis memurunun
yaralandığı, Süleyman Yakışır adlı teröristin öldürüldüğü olayla bağlantılı olabileceği belirtilen Mahsum
ın takibi ile saat 10:00'da görevlendirildim. Benim yanımda İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan
iki arkadaşım da vardı. Alınan bilgiler doğrultusunda ilk önce şahsın Yeniköy Mezarlığı'nda bulunduğu
yönünde şubeden bize bilgi verildi. Oraya gittiğimizde şahsı göremedik. Bu kez Yenihal civarında
olabileceği yönünde şubeden yeniden bilgi verilmesi üzerine orada da araştırma yaptık ancak şahsı
göremedik. Yeniden yer bilgisi verildiğinde şahsın Şehmus Kavşak ile Ceylan AVM arasında bir yerde
bulunabileceği söylenince bu doğrultuda yaptığımız araştırma sırasında elimizdeki fotoğraftan
yararlanarak baktığımızda şahsı Kayapınar Caddesi üzerinde belirtilen mevkiide gördük. Yanında hakkında
herhangi bir bilgi bulunmayan başka bir şahıs daha gördük. Bir dakika içerisinde bu şahısların birlikte
plakalı ticari taksiye bindiklerini görerek ekip aracımızla takibe başladık ve bu durumu
amirlerimize ilettik. Aynı şekilde takip sırasında da amirlerimize yer yer bilgi verdik. Eskihal önünde
İstasyon Caddesi'nden Turistik Cadde'ye gireceğimiz sırada TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli tanımadığım
bir polis memuru beni arayarak durumu sordu. Ben şahısların ticari takside bulunduklarını iki kişi
olduklarını belirterek yer bilgisi verdim. Ticari taksinin Turistik Caddesi'nden Gazi Caddesi'ne geçmesi ile
ben polis memurunu arayarak yine yer bilgisi vererek Balıkçılarbaşı'na doğru gittiğini söyledim.
Balıkçılarbaşı'na vardığımızda da olay gerçekleşti. Olay gerçekleştiğinde bizim bulunduğumuz ekip aracı ile
ticari taksi arasında iki araç vardı. Olay olduğunda bu iki araç Melikahmet Caddesi'ne döndüler. Bu şekilde
biz ekip aracımızla ticari taksinin arkasında kaldık. Ticari taksiye yanaştığımızda silah seslerini duyduk.
Teröristlerin silahla ateş ettiklerini görmedim. Takip sırasında şahısların silahlı olduğu yönünde hiç bir
bulgu da görmedik. Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşım Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu
sokağa ve minarenin yanına olaydan önce ve olaydan sonra herhangi bir şekilde girmedik. Biz takip
ekibinde bulunduğumuz için Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokaktaki polislerle ilgili herhangi
bir bilgimiz yoktu. Bu polislerle irtibatlı değildik. Tarihi Dört Ayaklı Minare yanında yapılan basın
açıklamasından da herhangi bir şekilde haberdar değildik. Teröristlerin ticari taksiden inerek kaçmalarının
akabinde yanımda bulunan iki arkadaşım havaya bir kaç el ateş ettiler. Ben herhangi bir şekilde ateş
etmedim. Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

24-Tanık 328175 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 18/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube
Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevliyim. 27/11/2015 tarihinde meydana gelen üç polis memurunun
yaralandığı, Süleyman Yakışır adlı teröristin öldürüldüğü olayla bağlantılı olabileceği belirtilen Mahsum
Gürkan'm takibi ile saat 10:00'da görevlendirildim. Benim yanımda İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan
iki arkadaşım da vardı. Takip edeceğimiz şahsın Yeniköy Mezarlığı'nda olabileceği yönündeki bilgi üzerine
oraya baktığımızda şahsı bulamadık. Daha sonra Kayapınar Caddesi'nde Ceylan AVM civarında
olabileceğinin belirtilmesi üzerine belirtilen yerde elimizdeki fotoğraftan faydalanarak yaptığımız araştırma
sırasında ekip aracından inerek yaya olarak baktığımız sırada Mahsum Gürkan'm yanında başka bir şahısla
beraber yürümekte olduğunu fark ettik. Yaklaşık bir dakikalık bir süre içerisinde bu şahısların birlikte
plakalı ticari taksiye bindiklerini görerek ekip aracımızla takibe başladık ve bu durumu amirlerimize
ilettik. Takip sırasında Turistik Cadde'ye girdiğimiz sırada TEM Şube'de görevli bir polis memuru ekip
şefimizi arayarak nerede olduğumuzu sordu. Ekip şefimiz Urfa Kapı'dan Turistik Cadde'ye giriş yaptığımızı
söyledi. Takip devamında yine TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ile görüşen ekip şefimiz
ticari taksinin Kervansaray Otel önünden Gazi Caddesi'ne dönüş yaptığını aktardı. Ticari taksi
Balıkçılarbaşı ticari taksi duraklarına gelerek durdu. Biz bu sırada yavaşlamıştık. O esnada ticari taksi ile
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aramızda bulunan iki araç da ticari taksinin solundan geçip gittiler. Biz bu şekilde ticari taksi ile arka
arkaya kaldık. Tam duracağımız sırada araç sabit konuma gelmeden bir silah sesi duydum. Araçtan indim.
Sağ tarafta bulunan başka bir ticari taksiyi kendime sütüre yaparak havaya ateş ettim. Sonradan kontrol
ettiğimde 6 el ateş ettiğimi anladım. Silah sesini duyarak indiğimde siyah montlu şahsın kaçtığını gördüm.
Teröristlerin kaçtığı sokağa ve Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu bölgeye girmedim. Olay tarihinde
minare önünde basın açıklaması yapılacağından da bilgimiz yoktu. Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin
bulunduğu sokaktaki polislerle bir irtibatımız da yoktu. Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir.
Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

25-Tanık 350515 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 18/01/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube
Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevliyim. 28/11/2015 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gelen
talimat üzerine hedef şahıs olan Mahsum Gürkan'ı takip etmek amacıyla saat 10:00 sıralarında göreve
başladık. Şahsın Yeniköy Mezarlığı civarında olabileceğinin belirtilmesi üzerine orayı kontrol ettiğimizde
bulamadık. Daha sonra yeniden yer bilgisi verilmesi üzerine Kayapınar Caddesi'ne gittik. Yanımda bulunan
328175 sicil numaralı polis memuru ile birlikte ekip aracımızdan inerek elimizdeki fotoğraftan faydalanmak
suretiyle şahsı aramaya başladık ve şahsı yanında hakkında bilgi sahibi olmadığımız diğer bir şahısla
birlikte olduğunu gördük. Yaklaşık bir dakika sonra şahısların
plakalı ticari taksiye
binmelerinden sonra güzergah boyunca ticari taksiyi takip ettik. Takip sırasında TEM Şube Müdürlüğü'nde
görevli polis memuru ile ekip şefimiz görüştü. Ekip şefimiz görüştüğü polis memuru ile güzergah ve yer
bilgisi paylaştı. Bu şekilde takip ettiğimiz ticari taksi Balıkçılarbaşı meydanda durdu. Biz de arkadan takip
ediyorduk. Bu esnada patlama sesi duyduk. Ne olduğunu anlamaya çalışarak araçtan indim. Bir polis
memurunun yerde yaralı vaziyette yattığını gördüm. Sonra 112'yi aradım cevap vermedi. Polis memurunun
nabzına baktım yeniden 112'yi aradım. Bir kalabalık toplandığını gördüm. Güvenlik amacıyla havaya ateş
ettim. Ben Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa herhangi bir şekilde girmedim. Basın
açıklaması yapılacağından da haberimiz yoktu. Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokakta bulunan
polis memurları ile herhangi bir şekilde irtibatımız yoktu. Bu sokakta polis memuru bulunduğundan da
bilgimiz yoktu. Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde
beyanda bulunmuştur.

26-Tanık 384805 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 30/11/2015 tarihli ifadesinde;28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi’nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı Gazi caddesinden silah sesleri geldi. Ben olay sırasında Gazi caddesi üzerinde
ticari taksiden inerek iki polis memurunu şehit edip daha sonra Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu sokağa
giren daha sonra bir polis memurunu yaralayarak kaçan iki teröristi bulundukları ticari taksiden almak
üzere müdahale eden polis memurunun ticari taksiye yöneldiğini gördüm diğer şehit olan polis memuru
arkadaşın araca yaklaştığım görmedim ben de şehit olan memur arkadaşın tek olduğunu görünce sorun
olmasın diye aracın diğer tarafına yöneldim bu sırada silah sesleri geldi ben de silah seslerini duyunca
seslerin nereden geldiğini tam olarak tahmin edemedim dışardan bize yönelik bir saldırı olduğunu
düşünerek ticari taksinin arka tarafında duvarı kendime siper ettim buradan havaya doğru elimde bulunan
uzun namlulu silahla ateş ettim ben saldırganları Ben maktül Tahir ELÇİ'yi Gazi caddesi üzerinde bulunan
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ben Tahir Elçinin vurulduğu olay yerinden uzak olmam nedeniyle görmedim. Nasıl vurulduğu hakkında da
herhangi bir bilgim yoktur. Ben Tahir ELÇİ'yi yüz üstü yerde yatar vaziyette de görmedim. Benim bu
konuyla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

27-Tanık 124598 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube
Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevliyim. Olay günü Tahir Elçi tarafından yapılacak basın
açıklamasını izlemekle görevliydim. Benimle birlikte aynı şubede çalışan bir arkadaşım daha yanımdaydı.
Birlikte saat 10:25 sıralarında basın açıklamasının yapılacağı Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin yanma gittik.
Kişilerin toplanmasıyla hatırlayabildiğim kadarıyla saati0:30-10:35 gibi başlayan basın açıklamasını çekim
yapan gazetecilerin hemen arkasından izlemeye başladım. Diğer arkadaşım da gazetecilerin içindeydi. Ben
basın açıklamasının başlayış saatini ve diğer hususları not alıyordum. Diğer arkadaşım ise çekim
yapıyordu. Basın açıklamasının bitiminin akabinde Tahir Elçi gazetecilerin röportaj yaptığı yaşlı bir
bayanın yanında bekliyordu. Daha sonra yaşlı bir erkek şahıs da gelerek gazetecilerin sorularına cevap
veriyordu. Tahir Elçi yine orada yaşlı erkek şahsın konuşmasını izliyordu. Ben yaşlı erkek şahsın konuşması
bitti mi bitmedi mi tam olarak hatırlayamamakla birlikte amirime basın açıklamasının bittiğini bildirmek
istedim. Telefonla amirimi arayarak Balıkçılarbaşı istikametine doğru yürüdüğüm sırada Tahir Elçi ile
aramda emin olmamakla birlikte yaklaşık 7-8 metre mesafe bulunduğu anda yüzüm Balıkçılarbaşı meydana
bakacak vaziyette olduğu halde tek el silah sesi duydum. Hemen peşinden 1 el silah sesi daha duydum
devamında seri bir şekilde silah sesleri gelmesi üzerine hemen sağ tarafımda bulunan ilk gördüğüm ara
sokağa girdim. Benimle birlikte 'bu sokağa tanımadığım 2 polis memuru ile birlikte 1-2 avukat ve vatandaş
olmak üzere 6-7 kişi sokağa girdik. Sokakta bulunduğum sırada amirimle görüşerek çatışma çıktığını, ara
sokağa girdiğimi, ne olduğunu bilmediğimi, her taraftan da silah sesi geldiğini bildirdim. Amirim dikkat
etmemizi söyledi. Silah sesleri gelmeye devam etti. Sokakta beklemeye devam ettim. Sokakta bulunan sobacı
olduğunu düşündüğüm bir işyeri vardı. Bu işyerine girdim. Diğer 2 polis memuru hatırlayabildiğim
kadarıyla bu iş yerine girmediler. Sokakta beklediler. Sokak içerisinde karşılıklı olarak sırtlarını duvara
dayamak suretiyle biri alt tarafa biri üst tarafa bakacak şekilde durdular. Dükkan sahibi de oradaydı.
Dükkan sahibi iş yeri içerisinde bulunan 2 kişiyi göstererek bunlar da avukat galiba dedi. Vatandaş olanlar
iş yerine girmemişlerdi onlar sokaktan devam ederek gittiler. Avukat olduğu söylenen kişiler bir süre soma
"dışarı çıkabilir miyiz?" diye sordular. Ben de "Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa çıkmayın ,
sağ taraftan aradan gidebiliyorsanız gidin" diye söyledim. Bunun üzerine bu 2 kişi çıkıp gittiler. Hatta
dükkan sahibi 20-30 metre mesafeye kadar onlara refakat etti. İş yeri sokağa sıfır vaziyetteydi. Sokakta
bulunduğum sırada iş yerine girip çıktığım oldu. Sokağın devamından ya da Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin
bulunduğu sokaktan herhangi bir kişinin gelerek saldırı yapması ihtimaline binaen her iki tarafı kolladım.
Bu sırada silah sesleri gelmeye devam ediyordu. Silah sesleri biraz kesilir gibi olunca sokağın başına
gelerek baktığımda tam karşıda yaralı polis memurunu gördüm. Durumunun nasıl olduğunu sordum, iyi
olduğunu söyleyince tamam anlamında kafa işareti yaptım. Sokakta beklemeye devam ettim. Silah sesleri
tamamen kesilmemişti. Devamında zırhlı kobra aracı geldi. Kim olduğunu bilmediğim bir kişinin "sokağı
boşaltıyoruz" diye bağırdığını duydum. Bulunduğum sokaktan çıkarak köşeden sağa-sola baktım. Akabinde
gazetecilerle birlikte Balıkçılarbaşı meydana doğru çıktık. Diğer arkadaşımın da gazetecilerin içinde
olduğunu gördüm. Ben gerek Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokakta gerekse ara sokakta
kesinlikle silah kullanmadım. Başkasına ait herhangi bir silahı da kullanmadım. Beklediğim ara sokakta
tanımadığım 2 polis memuru da ben sokaktan çıkmadan en fazla 15 saniye önce çıktılar. Bu polis
memurlarının da silah kullandığını görmedim. Ben ara sokakta bulunduğum sırada polis memurları ile bir
şey konuşmadım, "sen geriyi kontrol et" dediler. Ben kaçan teröristleri görmedim. Tahir Elçi'nin vurulduğu
anı ve yere düşme anını görmedim. Ben Balıkçılarbaşı meydana çıktığımda minarenin orada birinin
vurulduğunu ve yattığını söylediler. Ancak kim olduğunu onlar da bilmiyordu. Daha sonra ya telsizden ya
da basından vurulan kişinin Tahir Elçi olduğunu öğrendim. Olay yerinde hiç bir şekilde silah kullanmadım.
Olay sırasında benim yanımda sadece beylik tabancam olan Baretta
seri numaralı tabancam
bulunmaktaydı. Başka bir tabanca yanımda yoktu.
Müştekiler vekillerine ait 08/12/2015 tarihli dilekçede bulunan görüntü fotoğrafları gösterildi
soruldu:
Mardin Kebap Evi adlı iş yeri yanında ara sokakta köşe başından bakan ve çıkmakta olduğu
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görülen polis memuru benim dedi.
Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

28-Tanık 307708 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2015 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube
Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevliyim. Olay günü Tahir Elçi tarafından yapılacak basın
açıklamasını izlemekle ve kameraya çekmekle görevliydim. Benimle birlikte aynı şubede çalışan bir
arkadaşım daha yanımdaydı. O arkadaşımın görevi amirlerimize bilgi aktarmaktı. Birlikte saat 10:30
sıralarında basın açıklamasının yapılacağı Tarihi Dört Ayaklı Minare’nin yanma gittik. Basın
açıklamasının başlaması ile birlikte gazetecilerin içinde Tarihi Dört Ayaklı Minare ile caminin önünde
bulunan aracın arasmdaydım. Basın açıklamasının bitiminde Tahir Elçi ve grupta bulunan kişiler
ellerindeki dövizleri Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin sütunlarına belediye görevlileri tarafından konulduğunu
düşündüğüm emniyet şeritlerinin arasına sıkıştırıyorlardı. Bu sırada yaşlı bir kadın gelerek Kürtçe
konuşmaya başladı. Tahir Elçi bir yandan elindeki dövizleri sıkıştırırken bir yandan da kadının
söylediklerini onaylar şekilde kafa sallıyordu. Daha sonra yaşlı bir adam gelerek yine Kürtçe konuşmaya
başladı. Tahir Elçi bu kez yaşlı adamın yanına geldi. Yaşlı adamın konuşması sırasında bir ses geldi. Silah
sesi olduğunu o anda anlayamadım. Daha sonra silah sesleri yoğunlaşmaya başladı. Yanımdaki gazeteciler
ile birlikte Balıkçılarbaşı meydanına doğru kameram ile birlikte döndüm. Baktığımda önce 1 kişinin bize
doğru koşarak geldiğini daha sonra arkasında da 1 kişi bulunduğunu bu kişinin de koşmakta olduğunu
gördüm. Önde koşan kişiyi kameraya almaya çalıştım. Silah sesleri yoğunlaşınca araçla minareyi siper
alacak şekilde yere çöktüm, hala kayıttaydım. Çöktüğüm sırada yerde yatan daha sonra Tahir Elçi olduğunu
öğrendiğim şahsı gördüm. Bu sırada güvenlik şubede çalışan Mesut adlı polis arkadaşım mermisi bittiğini
söyleyerek belimdeki silahı aldı. Mesut'un belimdeki silahı aldığı sırada teröristler kaçmışlardı. Mesut
benim silahımla birlikte Dört Ayaklı Minare'nin çaprazında dar sokağın köşesindeki boş olduğunu
düşündüğümdükkana girerek gelebilecek tehlikelere karşı siper aldı. Mesut'un dükkana girdiği sırada silah
sesleri geliyordu. Gelen silah seslerinin nereden geldiğini tam olarak bilemiyorum. Bu silah sesleri
Balıkçılarbaşı meydan tarafından da gelmiş olabilir, Sur içinden de gelmiş olabilir. 3-5 dakika sonra önce 2
uzun namlulu polis arkadaş ve ardından zırhlı bir araç geldi. Ben gazeteciler ile birlikte Balıkçılarbaşı
istikametine doğru bu polis arkadaşların ve zırhlı aracın koruması altında gittim. Ben silah seslerini duyup
yere çökerek çekim yaptığım sırada güvenlik şubede sicil numarasını bilmediğim polis arkadaşımızın önde
kaçan teröriste doğru ateş ettiğini gördüm. Bunun dışında herhangi bir polis memurunu silah kullanırken
görmedim. Tahir Elçi'nin vurulduğu ve yere düştüğü anı görmedim. Kaçan teröristlerin ateş edip
etmediklerini bilmiyorum. Benim belimdeki silahı alan Mesut adlı arkadaşım benim silahımı kullanmadığını
söyledi. Ben de kontrol ettiğimde silahın kullanılmadığını anladım. Benim yanımda tek silah vardı. Bu silah
benim beylik silahım olan Sarsılmaz Kılıç 2000 Mega marka ve model Tl
seri numaralı
silahtır. Bunun dışında olay yerinde herhangi bir silah yanımda yoktu. Ben herhangi bir şekilde silah
kullanmadım. Silahımı Balıkçılarbaşı meydana çıktıktan sonra meydanda bulunduğum sırada Mesut'tan
aldım. Olay anında yanımda bulunan diğer istihbarat şubede görevli polis arkadaşımın benim bulunduğum
yerden yukarıda sağ çaprazda bulunan sokağa girdiğini daha sonradan öğrendim. Olayla ilgili görgü ve
bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

29-Tanık 319906 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru
olarak görevliyim. Olay günü 2532 kod numaralı Güvenlik Şube'de görevli komiserimizin 2533 kod
numaralı şoförüydüm. 2532 kod numaralı komiserimizi Balıkçılarbaşı meydana götürdüm. Ben sadece
komiserimi götürdüm. Araçta ben ve komiserimden başka kimse yoktu. Balıkçılarbaşı meydana giderek
aracı mobese direğinin arka tarafına park ettim. Komiserimiz araçtan inerek basın açıklamasının yapıldığı
yere gitti. Ben araç güvenliği için aracın başında bekledim. Tam olarak hatırlayamadığım silah sesleri
duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Olay yerine gelen ticari taksi ile gelen şüphelileri ya da ticari taksiye
doğru giden polis memurlarını görmedim. Ben silah seslerini duyduğum sırada aracı park ettiğim yerin yan
tarafında bulunan kuruyemişçide bulunuyordum. Silah seslerini duyunca oradan çıkıp doğrudan Güvenlik
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Şube'ye ait zırhlı araca bindim. Zırhlı araca bindikten sonra yerde yatan polis memurlarını gördüm. Zırhlı
aracın içinden çıkmadım. Ambulanslar geldi. Daha sonra çevre emniyeti için çelik yelek üzerimizde olduğu
halde dışarı çıkarak nöbet tuttuk. Ben olay yerinde silahımı kullanmadım. Başkasına ait silahı da
kullanmadım. Ben basın açıklamasının yapıldığı Tarihi Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu sokağa hiç
girmedim. Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibaretti." şeklinde beyanda bulunmuştur.

30-Tanık 383857 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2016 tarihli ifadesinde;Ben Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde
geçici gazcı personel olarak görevliyim. Olay günü saat 10:40 sıralarında 24370 kod numaralı ekip olarak
görevliydik. Balıkçılarbaşı Meydanı'nda Dünya Heykeli'nin aşağısında yolun sağ tarafında çevre
güvenliğini sağlamak amacıyla görevliydik. Tahminen 10:45 sıralarında 2430 kod numaralı telsizi kullanan
baş komiserimiz Urfa Kapı'nm orada bir konu olduğunu, müsait bir unsurumuzun oraya geçerek konuyu
değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 2436 kod numaralı ekipler şefimiz bizi 24370 kod numaralı ekip olarak
Urfa Kapı'ya gönderdi. 2430 kod numaralı telsizi kullanan baş komiserimizin verdiği numarayı ekip şefimiz
aradı. Görüşme sonucunda Urfa Kapı'nm oradan içinde şüpheli şahısların olabileceği ticari bir aracın
geçeceğini öğrendik. Bunun üzerine Balıkçılarbaşı'ndan dönüş yaparak Melikahmet Caddesi üzerinden Urfa
Kapı'ya geçtik. Söylenen ticari aracı göremedik. Ekip şefimiz yeniden verilen telefon numarasını aradı.
Telefon görüşmesi sonucunda İstihbarat Şubede görevli personel şüpheli aracın Mardin Kapı'nm oradan
dönüş yaparak Gazi Caddesi üzerinden Balıkçılarbaşı meydana doğru ilerlediğini söyledi. Biz bunu
öğrendiğimizde Urfa Kapı'nm oradan dönüş yapmış Turistik Cadde üzerinden Mardin Kapı'ya doğru
ilerlemekteydik. Hızımızı arttırarak Mardin Kapı'nm oradan dönüş yaparak Gazi Caddesi üzerinden
Balıkçılarbaşı meydana doğru şüpheli aracın peşinden gittik. Aramıza başka araçlar girince şüpheli ticari
aracı yakalayamayacağımızı anladık. Ekip şefimiz telsizden anons geçerek, müsait bir unsurumuzun söz
konusu ticari aracı alabilirse uygun olacağını söyledi. Ben içinde bulunduğumuz zırhlı aracın arkasında
oturuyordum. Telsizden şuan hatırlayabildiğim kadarıyla ya "çatışma çıktı" diye ya da "aracı aldık"
şeklinde bir anons duydum. Ben ilk anda bir silah sesi duymadım. Olay yerine yaklaştığımız sırada çatışma
seslerini duydum. Olay yerinin yaklaşık 30 metre ilerisinde Gazi Caddesi'nde bulunduğumuz sırada ekip
şefimiz telsizini alarak araçtan indi. Biz de araçtan inip aşağıdan gelen trafiği keserek çevre güvenliğini
aldık. Ben herhangi bir şekilde kendi silahımı ya da başkasına ait silahı kullanmadım. Tarihi Dört Ayaklı
Minare'nin bulunduğu sokağa da hiç girmedim. Olayla ilgili görgü ve bilgim bundan ibarettir. Başka bir
diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

31-Tanık 234658 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 30/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine Dört Ayaklı Minare
çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için dört ayaklı minare
çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı. Bu hengamede
Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şahsın dört ayaklı minare tarafına ellerinde silahlarla koştuklarını
gördüm.
Ben o sırada yaralanan 203078 sicil numaralı polis memuru ve 251300, 327419 sicil numaralı polis
memurlarıyla cami lojman giriş kapısıyla Gazi Caddesi arasında güvenlik almıştık. Gazi Caddesinden
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bulunduğumuz sokağa giren teröristler bize doğru ateş ederek dört ayaklı minare istikametine koşuyorlardı.
Bu sırada dört ayaklı minarenin aşağı tarafında hendekler tarafından silah sesinden uzun namlulu olduğunu
tahmin ettiğim bizim bulunduğumuz tarafa doğru yoğun bir silah sesi geliyordu. Biz de diğer arkadaşlarla
silahlarımla çekerek teröristlere ateş etmek üzereyken 203078 sicil numaralı polis memuru arkadaşım
yaralandığını gördüm. Bunun üzerine ateş etmekten vazgeçip arkadaşıma yardıma koştum. Bizden yaklaşık
10 metre kadar aşağıda bulunan aynı ekipten polisler memuru arkadaşlarımız kaçan teröristleri hedef
gözeterek ateş ediyorlardı. Teröristlerin isabet alıp almadığını görmedim. Ben çatışma esnasında maktül
Tahir ELÇİ'yi bulunduğum konum itibariyle görüş açımın dışında kaldığından görmedim. Nasıl vurulduğu
hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Ben Tahir ELÇİ'yi yüz üstü yerde yatar vaziyett
bu
konuyla ilgili bilgim bundan ibarettir.." şeklinde beyanda bulunmuştur.

32-Tanık 362437 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2016 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur ilçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs duraklan önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başladı. Ben olay sırasında caminin
karşısında bulunan dökümcüler sokak başında güvenlik almıştım ben bulunduğum konum itibariyle
teröristlerin dört ayaklı minarenin bulunduğu sokağa girişlerini görmedim ben silah seslerini duymam
üzerine silahımı çekerek silahımı çekerek sokağın kuyumcular tarafına giderek bize yönelik bir saldırı
olduğunu düşünerek sokağın başından bir saldırı olmasını engellemek için sokağın başında bir iki dakika
bekledim sonra tekrar dört ayaklı minarenin bulunduğu sokağa girdim caminin ön tarafında ekip şefim olan
polis memuru arkadaşımın yaralandığını gördüm yanına gittim 3-4 dakika ambulans bekledik gelmeyince
arkadaşlarla koluna girerek otobüs duraklarında bulunan ekip aracımıza taşıdık ekip aracıyla yaralı
arkadaşımızı hastaneye götürdük. Ben çatışma esnasında, maktül Tahir ELÇİ'yi bulunduğum konum
itibariyle görüş açımın dışında kaldıjinpan/jörmedim. Nasıl vurulduğu hakkında da heçljtıngi bir bilgim
yoktur. Ben Tahir ELÇİ yi yüzüstü yerde yatar vaziyette de görmedim. Benim bu konuyla ilgili bilgim
bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

33-Tanık 251300 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2016 tarihli ifadesinde;
28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları öniine ekip otolarım park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine Dört Ayaklı Minare
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çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için dört ayaklı minare
çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı. Bu hengamede
Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şalısın dört ayaklı minare tarafına ellerinde silahlarla koştuklarını
gördüm. Ben o sırada yaralanan 203078 sicil numaralı polis memuru ve 234658, 327419 sicil numaralı
polis memurlarıyla cami lojman giriş kapısıyla Gazi Caddesi arasında güvenlik almıştık. Gazi Caddesinden
bulunduğumuz sokağa giren teröristler bize doğru ateş ederek dört ayaklı minare istikametine koşuyorlardı.
Bu sırada dört ayaklı minarenin aşağı tarafında hendekler tarafından silah sesinden uzun namlulu olduğunu
tahmin ettiğim bizim bulunduğumuz tarafa doğru yoğun bir silah sesi geliyordu. Biz de diğer arkadaşlarla
silahlarınızı çekerek teröristlere ateş etmek üzereyken 203078 sicil numaralı polis memuru arkadaşım
yaralandığını gördüm. Bunun üzerine ben korunmak amacıyla lojman içerisine geçerek oradaki duvarı siper
ederek güvenlik aldım merkeze anons geçtim daha sonra arkadaşıma seslendim lojmanda bulunanlardan
yaralı arkadaşa yardım etmek için bez istedim havaya iki el ateş ederek etrafı kontrol ettikten sonra yaralı
arkadaşıma yardıma gittim. Ben daha sonra bulunduğumuz sokakta Gazi caddesine ambulans çağırmak
üzere çıktım ben maktül Tahir Elçi'nin vurulduktan sonra düştüğünü görmedim benim olayla ilgili bundan
ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

34-Tanık 327419 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 10/12/2016 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine Dört Ayaklı Minare
çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için dört ayaklı minare
çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı. Bu hengamede
Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şahsın dört ayaklı minare tarafına ellerinde silahlarla koştuklarını
gördüm. Ben o sırada yaralanan 203078 sicil numaralı polis memuru ve 251300, 234658 sicil numaralı
polis memurlarıyla cami lojman giriş kapısıyla Gazi Caddesi arasında güvenlik almıştık. Gazi Caddesinden
bulunduğumuz sokağa giren teröristler bize doğru ateş ederek dört ayaklı minare istikametine koşuyorlardı.
Bu sırada dört ayaklı minarenin aşağı tarafında hendekler tarafından silah sesinden uzun namlulu olduğunu
tahmin ettiğim bizim bulunduğumuz tarafa doğru yoğun bir silah sesi geliyordu. Biz de diğer arkadaşlarla
silahlarıjhızı çektik ben teröristlere yönelik hedef gözeterek 5-6 el ateş ettim bu sırada 203078 sicil
numaralı polis memuru arkadaşım yaralandığını gördüm. Kazağımı çıkararak yaralı arkadaşımın yarasına
bastım ve ambulans gelmesini bekledim. Ben çatışma esnasında maktül Tahir ELÇİ'yi bulunduğum konum
itibariyle görüş açımın dışında kaldığından görmedim. Nasıl vurulduğu hakkında da herhangi bir bilgim
yoktur. Ben Tahir ELÇİ'yi yüz üstü yerde yatar vaziyette de görmedim. Benim bu konuyla ilgili bilgim
bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

35-Tanık 320383 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube Müdürlüğünün
28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında, Sur ilçesi
Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde yapılacak
olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği” konulu basın
açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25 144 kod nolu
ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekiplerde Foto Film Şube

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

b 2 O U E v H - Y6 w 1 N j y - / w Rv Z A U - GJW y / g =

ile erişebilirsiniz.

Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek şekilde,
Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine Dört Ayaklı Minare
çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için dört ayaklı minare
çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı. Bu hengamede
Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şahsın dört ayaklı minare tarafına ellerinde silahlarla koştuklarını
gördüm.
Ben o sırada dört ayaklı minarenin yanında bulunan transit marka aracın yanındaydım silah
seslerini duyunca yakınımızda bulunan caminin kapısından girerek duvarını kendime siper ettim
bulunduğum yerde ateş ederek sokağa girip kaçmaya çalışan teröristleri gördüm ben de teröristlere hedef
gözeterek ateş ettim bu silahlı çatışma çıktığı sırada dört ayaklı minarenin aşağı tarafında hendeklerden
bize doğru seslerinden uzun namlulu silahtan atıldığını tahmin ettiğim yoğun bir silah sesi ödiyordu Ben
teröristlere isabet alıp almadığımı görmedim. Ben çatışma esnasında maktül Tahir ELÇİ'yi bulunduğum
konum itibariyle görüş açımın dışında kaldığından görmedim. Nasıl vurulduğu hakkında da herhangi bir
bilgim yoktur. Ben Tahir ELÇİ'yi yüz üstü yerde yatar vaziyette de görmedim. Benim bu konuyla ilgili bilgim
bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

36-Tanık 265196 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 28/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine Dört Ayaklı Minare
çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için dört ayaklı minare
çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı. Bu hengamede
Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şahsın dört ayaklı minare tarafına ellerinde silahlarla koştuklarını
gördüm. Ben bu esnada Tahir Elçi'ye yaklaşık 1-2 metre uzaklıktaydım. Gazi Caddesi tarafından silah
sesleri geldi. 294997 sicil nolu polis memuru arkadaşın ateş ettiğini gördüm. Sokaktan bize doğru ateş
ederken ben de silahla ateş ettim. Ben ateş ederek geçen ilk şahsı tam olarak göremedim, ikinci şahsa hedef
gözeterek iki el ateş ettim ancak saldırgan sendeleyerek ve koşarak sol taraftaki sokağa kaçtı. Ben bu şahsın
elindeki silahı attığı anı görmedim/)Beıf| ikinci saldırgan bize ateş edilen hendek tarafında soldaki sokağa
girdikten i: i kontrol ederken dört ayaklı minarenin yanında ayakları Gazi Caddesi tarafında kafa tarafı ateş
edilen hendekler tarafında bir şahsı yüzüstü yerde yatar vaziyette gördüm. Ambulans diye bağırdım. Ben
Tahir Elçi'nin tam olarak nasıl vurulduğunu görmedim. Ben Tahir Elçi'yi en son ihtiyar vatandaşla
konuşurken gördüm. Benim olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

37-Tanık 339894 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 30/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
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Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs duraklan önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı Gazi caddesinden silah sesleri geldi. Ben olay sırasında Melikahmet caddesi
üzerinde bulunan minibüs durukları yanında zırhlı araç içerisinde bekliyordum silah sesini duymam üzerine
emniyete ait zırhlı aracı siper alarak çevremi kontrol ettim ve çevrede bize yönelik bir saldırı olup
olmadığını kontrol ettim ve zırhlı araç yanında gelebilecek talimatlara göre hareket etmek üzere güvenlik
alarak bekledim çatışma sırasında yaralanan ekip şefimizi diğer arkadaşlar benim bulunduğum araca
getirdiler bende diğer ekip arkadaşlarımla yaralı arkadaşımızı hastaneye götürdük. Ben Gazi caddesi
üzerindeki polis memurunu şehit edilmesi ve Dört Ayaklı Minarenin sokağında bir sı ve Tahir Elçi'nin
öldürülmesi olayını görmedim. Benim bu ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

38-Tanık 374979 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 28/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün
28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı
kapsamında, Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu
organizesinde yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar
verildiği” konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140,
25 142, 25 144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile
Foto Film Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri
görebilecek şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini
aksatmayacak şekilde, Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20
sıralarında görev alınmış, basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil
edebilecek konularla alakalı gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup
söz konusu basın açıklaması yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak
başlamıştır. Yaklaşık olarak 15 dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde
görev aldığımız sokağın başından yani Balıkçılarbaşı tarafından silah sesleri gelmeye başlaması üzerine
Dört Ayaklı Minare çevresinde görevli ekipler olarak yere çökerek siper aldık. Ayrıca Basın açıklaması için
dört ayaklı minare çevresinde bulunan arkadaşlar panikle koşuşturmaya ve çevreden uzaklaşmaya başladı.
Bu hengamede Balıkçılarbaşı tarafından arka arkaya iki şahsın dört ayaklı minare tarafına ellerinde
silahlarla koştuklarını gördüm. Ben bu esnada dört ayaklı minarenin yan tarafında bulunan Şeyh Mutahar
Caminin giriş kapısında bulunuyordum. Şahıslardan bir tanesi koşarken yanda bulunan polis memuru Sinan
Tabur'a doğru ateş etmeye başladı. Polis Memuru Sinan Tabur da açılan bu ateş sonucu şahsa silahıyla
karşılık verdi ve şahıs yalpalayarak koşarak görüş açımdan uzaklaştı ve ara sokaklara girdi. Balıkçılarbaşı
tarafından gelen silah sesleri ile eş zamanlı olarak dört ayaklı minarenin arka tarafında bulunan ara
sokaklardan da uzun namlulu olduğunu tahmin ettiğim silah sesleri gelmeye başladı ve/bu silah sesleri
yaklaşık olarak 5 dakika sürdü. maktül Tahir ELÇİ ’nin vurulduğu anı görmedim ancak Tahir ELÇİ yere
dürmeden gördüğüm son hali ayakları Gazi Caddesine teröristlerin geldiği istikamete dönük kafası da ateş
edilen hendeklere dönüktü. Teröristler ateş ederek bize doğru geldi. Biz de karşılık verdik. Önde koşan şahıs
tahmin ediyorum yaralı olduğu için sağ elindeki silahı sol eline alarak koşmaya devam etti. Bu sırada belini
tutuyordu. Arkasından gelen siyah montlu şahıs ateş ederek bize doğru geldi. Bize bir iki metre mesafe kala
silahını yere fırlatarak kaçmaya devam etti. Silahını yere fırlatma sebebi silahın tutukluk yapması ya da
mermisinin bitmesi olabilir. Ben Tahir Elçi'nin vurulma anını görmedim. Ben maktül Tahir ELÇİ'nin yerde
düşmüş halde yaklaşık çatışma başladıktan 5 dakika sonra gördüm. Tahir Elçi'nin pozisyonu, ayakları Gazi
Caddesini, kafası aşağı doğru bakıyordu. Ayaklarının yakınında teröristlerden arkada koşan şahsın attığı
silah olduğunu düşündüğümüz silah vardı. Ben haber merkezine anons geçerek ambalans istedim. Benim
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olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

39-Tanık 313945 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 30/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün
28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında, Sur
ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı Gazi caddesinden silah sesleri geldi.
Ben olay sırasında Melikahmet caddesi üzerinde zırhlı araç yanında güvenlik almıştım silah sesini
duymam üzerine emniyete ait zırhlı aracı siper alarak çevremi kontrol ettim daha sonra silah sesleri
azalması üzerine orada bulunan diğer araçları kendime siper ederek çevreden gelebilecek saldırılara karşı
çevre güvenliği aldım. Ben Gazi caddesi üzerinde iki polis memurunu şehit edilmesi ve Dört Ayaklı
Minarenin sokağında bir polis memurunun yaralanması ve Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayını görmedim.
Benim bu konuyla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

40-Tanık 361811 Sicil numaralı polis memurunun Cumhuriyet Başsavcılığımızda
alınan 30/11/2015 tarihli ifadesinde; 28.11.2015 günü saat 10:15 sıralarında, Koordinasyon Şube
Müdürlüğünün 28.11.2015 tarih ve 2015/5517 sayılı Emniyet Tedbirleri Görevlendirme yazısı kapsamında,
Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Mevkiinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde, Diyarbakır Barosu organizesinde
yapılacak olan “Sur İlçesinde yapılan operasyonlar esnasında, Dört Ayaklı Minareye zarar verildiği”
konulu basın açıklaması çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı 25 32, 25 34, 25 140, 25 142, 25
144 kod nolu ekipler ve TEM Şube Müdürlüğüne bağlı 24 36, 24 370, 24 374 kod nolu ekipler ile Foto Film
Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip olarak, bahse konu basın açıklamasının yapılacağı yeri görebilecek
şekilde, Melik Ahmet Caddesi ile Gazi caddesinin kesiştiği noktada, trafik güvenliğini aksatmayacak şekilde,
Balıkçılarbaşı otobüs durakları önüne ekip otolarını park ederek, saat: 10:20 sıralarında görev alınmış,
basın açıklaması yapılacak alanın çevresinde, görev alan ekiplerce risk teşkil edebilecek konularla alakalı
gerekli kontroller yapılmış, her hangi olumsuz bir konuya rastlanılmamış olup söz konusu basın açıklaması
yaklaşık 25 kişilik bir katılımla, saat: 10:40 itibariyle sorunsuz olarak başlamıştır. Yaklaşık olarak 15
dakika sonra Tahir Elçi'nin konuşmuş olduğu basın açıklamasının akabinde görev aldığımız sokağın
başından yani Balıkçılarbaşı Gazi caddesinden silah sesleri geldi.
Ben olay sırasında Melikahmet caddesi üzerinde zırhlı araç içerisindeydim silah seslerini duymam
üzerine aracı hemen çatışma alanına çektim orada araç içerisinde güvenlik amacıyla beklemede kaldık ben
Gazi caddesi üzerinde iki polis memurunu şehit edilmesi ve Dört Ayaklı Minarenin sokağında bir polis
memurunun yaralanması ve Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayını görmedim. Benim bu konuyla ilgili bilgim
bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

41-Tanık Abdullah HAN'ın alınan 06/12/2015 tarihli ifadesinden özetle; Olay günü saat
08:30 sıralarında ikametinden çıkarak balıkçılarbaşı dört ayaklı minarenin bulunduğu sokağın girişine
seyyar tezgahını yanaştırdığını, burada beklemeye başladığını, bir süre sonra bu şekilde beklerken
arkasından çok yakın bir mesafeden silah sesinin geldiğini duyduğunu, bunun üzerine tezgahın ön tarafına
geçtiğini, ticari taksinin yan tarafında yerde yatan birinin olduğunu gördüğünü, dört ayaklı minare
sokağından uzaklaştığı esnada çok sayıda silah sesi gelmeye başlayınca tanımadığı bir çok insan ile Ulu
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Cami tarafına koşmaya başladığını, olayın olduğu gün akşam saatlerinde haberleri izlediğinde vurulan
şahsın polis memuru olduğunu öğrendiğini, yine aynı olay esnasında 2 polis memuru ve Tahir Elçi'nin de
vurularak öldürüldüğünü öğrendiğini beyan etmiştir.

42-Tanık Ramazan YAVUZ'un alınan 28/11/2015 tarihli ifadesinden özetle; Doğan
Haber Ajansında muhabirlik yaptığını, 28/11/2015 günü saat 10:30 sıralarında Diyarbakır Baro Başkanı
Tahir Elçi'nin basın açıklaması yapacağı şeklinde bilgiler gelmesi üzerine kameraman arkadaşı Serdar
Sunar ile birlikte dört ayaklı minarenin önüne geçtiklerini, basın açıklamasının 10 dakika sürdüğünü, basın
açıklaması bittikten bir süre sonra Gazi Caddesi girişinden silah seslerinin geldiğini duyduğunu, yanlarında
bulunan sivil polislerin silahlarını çektiklerini, bir iki defa havaya ateş ettiklerini, korunmak için diğer
gazeteci arkadaşlarıyla birlikte cami duvarına yanaştıklarını, bu sırada tanımadığı, kirli sakallı, ince yüzlü
Gazi Caddesinden gelen bir şahsın sol elindeki tabancayla Suriçine doğru koşarak kaçtığını, polislerin
kaçan şahsa doğru ateş ettiğini, minarenin olduğu yere baktığında yüzüstü yerde yatan beyaz ceketli bir
şahsı gördüğünü, bu şahsın Tahir Elçi olduğunu öğrendiğini, Tahir Elçi'yi kimin vurduğunu görmediğini,
çekmiş olduğu kamera görüntülerini emniyet mensuplarına verdiklerini beyan etmiştir.
43-Tanık Serdar SUNAR'ın alınan 28/11/2015 tarihli ifadesinden özetle;Doğan Haber
Ajansında kameramanlık yaptığını, 28/11/2015 günü saat 10:30 sıralarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir
Elçi'nin basın açıklaması yapacağı şeklinde bilgiler gelmesi üzerine muhabir arkadaşı Ramazan Yavuz ile
birlikte dört ayaklı minarenin önüne geçtiklerini, basın açıklamasının 10 dakika sürdüğünü, basın
açıklaması bittikten bir süre sonra Gazi Caddesi girişinden silah seslerinin geldiğini duyduğunu, yanlarında
bulunan sivil polislerin silahlarını çektiklerini, bir iki defa havaya ateş ettiklerini, korunmak için diğer
gazeteci arkadaşlarıyla birlikte cami duvarına yanaştıklarını, bu sırada tanımadığı, kirli sakallı, ince yüzlü
Gazi Caddesinden gelen bir şahsın sol elindeki tabancayla Suriçine doğru koşarak kaçtığını, polislerin
kaçan şahsa doğru ateş ettiğini, minarenin olduğu yere baktığında yüzüstü yerde yatan beyaz ceketli bir
şahsı gördüğünü, bu şahsın Tahir Elçi olduğunu öğrendiğini, Tahir Elçi'yi kimin vurduğunu görmediğini,
çekmiş olduğu kamera görüntülerini emniyet mensuplarına verdiklerini beyan etmiştir.
44-Tanık Derya EVREN'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde; Ben daha önce Emniyette konuyla ilgili ifade verdim. Bu ifadem doğrudur. Gazi caddesi
üzerinde meydana gelen iki polisin şehit edildiği olaya ilişkin silah seslerini duyduk ancak o sırada grupta
herhangi bir tepki olmadı ancak bizim bulunduğumuz sokağa doğru silah sesleri gelince oradaki insanlar
panikledi. maktül Tahir Elçi sivil vatandaşları sokağa kaçmaları için yönlendirdi. Ben o sırada maktülun
yan tarafından yaklaşık 1-2 metre mesafedeydim. Ben de bu grupla birlikte sokağın içine doğru hareket
ettim. Tam sokağın girişinde neler oluyor diye geriye dönüp baktığımda polis memurları silahlarını
çekiyordu. Yan tarafımda gazeteci arkadaşım Aziz'in yaralandığını gördüm, yanında kimse yoktu, ben de
ona yardım etmek amacıyla yanına gittim. Ben olay yerindeyken Gaziler Caddesinden sokağa giren silahlı
teröristleri görmedim. Ben maktülun vurulduğu anı görmedim. Ben kamera görüntülerinden gördüğüm
kadarıyla maktülun vurulma anı sırasında olay yerinde gazeteci arkadaşlarımdan Ramazan Yavuz, Serdar
Sunar, Aydın Yorat, Devran Toktan isimli arkadaşlarım oradaydı ancak onların maktülun vurulma anını
görüp görmedikleri hakkında bir bilgim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

45-Tanık Mehmet TÜRK'ün Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015 tarihli
ifadesinde; Olay günü Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir ELÇİ'nin yapacağı basın açıklamasıyla ilgili
çekim yapmak üzere CHA haber ajansı adına olay yerine gittim. Basın açıklaması çekimini yaptım yaptığım
bu çekimlerin ham görüntülerini Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim. Ben gazi caddesinde ilk silah sesleri
geldiği sırada maktül Tahir ELÇİ'nin yanında bulunmaktaydım. Ben kendimi korumak için diğer gazeteci
arkadaşlarla bir aracın önünde siper aldık. Ben saldırganların bizim bulunduğumuz sokağa girip polise
ateş ederek kaçtıklarını görmedim. Ben bizim yanımızda bizi korumak için güvenlik için gelen polislerin ateş
ettiğini gördüm. Ben başka silah sesi duymadım. Ben en son gördüğümde Tahir ELÇİ dört ayaklı minarenin
ayakları arkasında siper almaya çalışıyordu ben kendisine seslendim ancak beni duymadı. Tahir ELÇİ tam
hendekler tarafına doğru sağa sola bakıyordu o sırada düştü, Tahir ELÇİ yüz üstü yere düştü, yere düştüğü
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sırada başı sallanıyordu, tahminen 5-6 saniye kafası sallandı ve kafası yere düştü. Tahir ELÇİ silah
seslerinden dolayı hendekler tarafına doğru hareketlenirken yüzü dört ayaklı minareye dönük sırtı da
duvara doğru dönük bir şekilde hendeklere doğru döndüğü sıra yere düştü, ben kurşunun ne taraftan
geldiğini bilmem. Bu iki saldırganın sokağa girişini görmedim, ilk saldırganı tam olarak görmedim ancak
geçtiğini fark ettim, ikinci saldırgan elindeki silahı polise fırlatarak kaçmaya devam etti o sırada Tahir
ELÇİ silahlardan korunmak için hendeklere doğru yukarıda tarif ettiğim şekilde dönüp hareketlenmek
üzereyken düştüğünü gördüm. Zırhlı araç geldi bizi çıkarttı. Ben bu çatışma sırasında çok heyecanlandığım
için ve böyle bir olayın ilk defa başıma geldiği için tam olarak silah seslerinin nereden geldiğini tahmin
edemiyorum. Benim olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

46-Tanık Hasan ALACABEY'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015
tarihli ifadesinde;Ben Diyar TV de hem kameraman hem muhabir olarak çalışıyorum. Maktül Tahir
ELÇİ'nin düzenlediği basın toplantısını izlemek üzere olay yerine gitmiştim. Olay sırasında çektiğim
görüntülerin ham haliyle emniyet birimlerine teslim ettim. Basın açıklaması bittikten yaklaşık beş dakika
sonra iki el silah sesi geldi. Biz o sırada çekime devam ediyorduk ancak silah sesleri çoğalıp yaklaşınca
olay yerinden hızla uzaklaştım. Ben olaydan sonra dört ayaklı minareden Sur içine doğru sol taraftaki
sokağa doğru kaçtım hatta sokakta da silah sesleri duydum, ben sokağa doğru koşarken benim koştuğum
taraftan da silah sesleri geliyordu ben bu sokakları tam bilmediğim için orada tepsi elinde bir kişi lokantacı
olduğunu tahmin ettiğim bir kişiyi gördüm onun yolu bileceğini düşünerek onun peşinden koştum ve
caddeye çıkıp olay yerinden uzaklaştım. Ben Tahir ELÇİ'nin vurulma anını görmedim. Tahir ELÇİ'nin
vurulduğunu televizyondan öğrendim. Benim olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

47-Tanık Gönül MORKOÇ'un Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015
tarihli ifadesinde;Ben Tahir ELÇİ'nin düzenlemiş olduğu basın açıklaması sırasında muhabir olarak
görev yapıyordum. Ben en son Maktül Tahir ELÇİ'yi yaşlı bir erkek ve bayan vatandaşla sohbet ederken
gördüm. Daha sonra olay yerinden ayrılmak üzereyken silah sesleri geldi. Biz silah sesinin tam olarak
nereden geldiğini anlamadan bizim yanımızda bulunan polis memurları ateş etmeye başladı. Ben bu sırada
orada bulunan beyaz renkli cornnet marka aracın önüne siper aldım. Ben gazi caddesinde bizim
bulunduğumuz dört ayaklı minare tarafına silahlı saldırganların girişini ve saldırganları görmedim. Sadece
polislerin Sur içine doğru ateş ettiklerini gördüm . O sırada çok fazla silah sesi vardı, silah sesinin ne
taraftan geldiği konusunda net bir bilgim yoktur. İlk çatışmadan sonra bir iki dakika bir sessizlik oldu.
Daha sonra tekrar silah sesleri gelmeye başladı, yaklaşık biz 15 dakika kadar orda kaldık. Daha sonra biz
olay yerinden uzaklaştık, ben olay yerinden ayrılırken vurulan bir şahsın olduğuna ilişkin görgüye dayalı
bir bilgim yoktu sadece arkadaşlarım bir şahsın vurulduğunu ve yerde yattığını söylediler. Bu şahsın Baro
Başkanı Tahir ELÇİ olup olmadığı konusunda net bir bilgi sahip değildim. Benim olayla ilgili bilgim
bundan ibarettir ayrıca bu silahlı çatışma olduğu sırada cami kapısının tam karşısında bulunan lokantanın
üst katında bulunan bir erkek şahıs bizim olduğumuz tarafa seslenerek lokantaya girmemizi oranın daha
güvenli olabileceğini söyledi. Bu şahıs olayı daha net ve maktül Tahir ELÇİ'nin vurulma anını görme
ihtimali olabilir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

48-Tanık Mehmet Şakir UYGAR'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015
tarihli ifadesinde; Ben Tahir ELÇİ'nin düzenlemiş olduğu basın açıklaması sırasında kamera çekimi
yapıyordum. Yaptığım bu çekim görüntülerine ait ham görüntüleri emniyet yetkililerine teslim ettim. Ben
basın toplantısı bittikten sonra kameramı kapattım. Maktül Tahir ELÇİ'yi en son yaşlı bir erkek ve bayan
vatandaşla sohbet ederken gördüm, bu sırada kameram çekimde değildi. Daha sonra olay yerinden
ayrılmak üzereyken silah sesleri geldi. Biz silah sesinin tam olarak nereden geldiğini anlamadan bizim
yanımızda bulunan polis memurları ateş etmeye başladı. Ben bu sırada orada bulunan beyaz renkli cornnet
marka aracın önüne siper aldım. Ben gazi caddesinde bizim bulunduğumuz dört ayaklı minare tarafına
silahlı saldırganların girişini ve saldırganları görmedim. Sadece polislerin Sur içine doğru ateş ettiklerini
gördüm . O sırada çok fazla silah sesi vardı, silah sesinin ne taraftan geldiği konusunda net bir bilgim
yoktur. İlk çatışmadan sonra bir iki dakika bir sessizlik oldu o sırada ben yerde yatan bir şahsı dört ayaklı
minarenin ayakları arasında gördüm, sadece ayakları ve omuz kısmı benim görüş mesafemdeydi. Bu yerde
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yatan şahsın kimliği konusunda ilk gördüğümde bilgi sahibi değildim. Daha sonra tekrar silah sesleri
gelmeye başladı, yaklaşık biz 15 dakika kadar orda kaldık. Daha sonra biz olay yerinden uzaklaştık, ben
olay yerinden ayrılırken vurulan şahsın Baro Başkanı Tahir ELÇİ olup olmadığı konusunda net bir bilgiye
sahip değildim. Benim olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

49-Tanık Aydın YORAT'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 29/11/2015 tarihli
ifadesinde;28/11/2015 günü saat 10:00 sıralarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yapacağı
basın açıklamasıyla ilgili çekim yapmak üzere dört ayaklı minarenin bulunduğu alana gittik. Basın
açıklaması saat 10:45 sıralarında bitti. Basın açıklaması bittikten 5 dakika sonra Gazi Caddesinden silah
sesleri geldi. Silah sesleri yaklaşınca biz kendimizi korumak amacıyla orada park halinde bulunan bir
aracın önüne siper aldık. Ben Tahir Elçi'yi en son vatandaşlarla konuştuğu zaman gördüm. Silah sesleri
geldikten sonra Tahir Elçi'yi görmedim. Ben Tahir Elçi'nin vurulma anını da görmedim. Gazi Caddesinde
ilk önce 1 el silah sesi geldi ardından 2-3 el daha silah sesi geldi. Bu silah seslerinden sonra dört ayaklı
minarenin olduğu tarafta hendeklerin olduğu taraftan da silah sesleri gelmeye başladı. Silah sesleri
kesilince biz etrafa baktık. Dört ayaklı minarenin önünde bir kişinin ayakları Gazi Caddesine doğru yüzüstü
yatar vaziyette olduğunu gördük. Elbiselerinden Tahir Elçi olduğunu anladık. Biz beklemeye devam ettik.
2-3 dakika sonra yoğun bir şekilde tekrar silah sesleri yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bizim güvenlik
nedeniyle yanımızda bulunan polisler de ateş ediyordu. Hendek tarafından da yoğun silah sesleri geliyordu.
Ben olay sırasında kimin silah kullandığını görmedim. Ben olay anında Gazi Caddesinden aşağı doğru
koşan iki saldırganı görmedim ancak daha sonra kendi görüntülerimi izleyince saldırganlardan sadece bir
kişiyi görüntülerde gördüm. Ben Tahir Elçi'nin ayaklarının yanında bulunan silahı atan saldırganı ve silahı
nasıl atıldığını görmedim. Benim olayla ilgili bilgim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

50-Tanık Devran TOPTAŞ'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde; Basın açıklaması bittiği sırada maktül Tahir Elçi oradaki vatandaşlarla konuşuyordu. Gazi
Caddesinden silah sesleri geldi. O sırada Gazi Caddesinden bizim olduğumuz sokağa doğru iki kişi koşarak
girdi. Bunların ateş edip etmediklerini tam olarak görmedim çünkü o sırada sürekli silah sesi geliyordu.
Yanlış hatırlamıyorsam bu iki kişiyle arkada sendeleyerek koşan kişi elindeki silahı bize doğru fırlattı. Silah
dört ayaklı minarenin ayağına çarptı ve aşağı doğru gitti. Zannediyorum maktül Tahir Elçi'nin ayaklarının
yanında bulunan silah bu silah olabilir. Diğer şahsın elinde silah olup olmadığını ve ateş edip etmediğini
görmedim. Bu iki kişi sokağa girdiklerinde arkalarından onları kovalayan polis görmedim. Bizim
güvenliğimizi sağlayan polisler bu iki kişi bize yaklaştığı sırada ateş etmeye başladılar. Bu iki kişi koşarak
bizim yanımızdan geçti. Bu iki kişinin arkasından da polisler ateş etti. Tahminen bu kişilere üç tane polis
ateş etti. Olay sırasında ben teröristlerin geliş yönüne doğru bakıyordum. maktül Tahir Elçi benim arkamda
kalıyordu. Bu nedenle vurulma anını ve nasıl vurulduğunu görmedim. Bu kişiler sokaktan geçerken ben
oradaki Connect marka bir aracı kendime siper ettim. Silah sesleri kesildikten sonra baktığımda maktül
Tahir Elçi'yi yüz üstü yatarken gördüm. Polisler güvenlik almıştı. Ben Tahir Elçi'nin ayakları yanında
bulunan silahı da gördüm. Benim olayla ilgili bilgim, gördüm bundan ibarettir." şeklinde beyanda
bulunmuştur.
51-Tanık Aziz ASLAN'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 28/11/2015 tarihli
ifadesinde; Olay sırasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin yapmış olduğu basın açıklamasına
bitirmesi nedeniyle tam kayıt cihazını kapatıp toplandığımız esnada Tahir ELÇİ ile aramızda bir iki metre
mesafe vardı. Gazi caddesi tarafından silah sesleri gelmeye başladı, bu sırada ben cihazımı toplayıp
Diyarbakır evi Cafe isimli iş yerinin bulunduğu sokağa doğru kaçmaya çalıştığım esnada sol elimde bir acı
hissettim elime baktığımda kan görmem üzerine yaralı olduğumu fark ettim. Bu esnada benim yanımda
basın açıklamasına katılan isimlerini bilmediğim avukatlar, vatandaşlar kendimizi korumak için hep birlikte
Diyarbakır evi cafenin bulunduğu tarafa doğru kaçmaya başladık. Ben bu cafeye sığındım, silah sesleri
hafifleyince avukatlar kendi aralarında ve telefonla baro başkanının yaralanıp yaralanmadığını kontrol
ediyorlardı. Çünkü olaydan yaklaşık yarım saat geçmiş ve bazı sosyal medyadan baro başkanının
vurulduğuna ilişkin haberler çıkmış olduğunu söylüyorlardı, bu haberlerin doğru olup olmadığını teyit
etmeye çalışıyorlardı. Bu sırada bazı avukatlar ağlıyordu. Baro başkanı maktül Tahir ELÇİ tarafından
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yapılan basın açıklamasında çoğunluğunu avukatlardan oluşan 40 kişilik bir grup takip ediyordu, bu basın
açıklamasını yerel ve ulusal basından da gazeteciler vardı. Ben cihazlarımı toplarken silah sesleri gelmeye
başladığı anda maktül Tahir ELÇİ dört ayaklı minarenin yanındaydı elinde bulunan dövizleri dört ayaklı
minarenin oraya bıraktı, oradaki vatandaşlarla sohbet ediyordu. Bu sırada ulusal ve yerel basından
bulunan arkadaşlar Tahir ELÇİ'ye yakındı. Silah sesleri geldikten sonra teröristleri ve Tahir ELÇİ'nin
vurulma anını duruş açılarına göre tahminen kimin görüp görmediğini tam olarak bilemiyorum ancak DHA
haber ajansından Serdar SUNAR ve İHA haber ajansından Aydın YORAT bana göre Tahir ELÇİ'ye daha
yakın mesafedeydiler. Bir de Tahir ELÇİ'ye yaşlı bir teyze ile yaşlı bir amca konuştu ancak bunların maktül
Tahir ELÇİ'nin vurulma anını görüp göremedikleri konusunda bir bilgim yoktur. Tahir ELÇİ'nin elinde
sadece küçük bir el çantası vardı başka birşey yoktu, biz olay yerine basın mensuplarıyla ve maktül Tahir
ELÇİ ile birlikte gittik. Ben maktülün vurulma anını görmedim. Ben gazi caddesinden kaç kişinin olay
yerine doğru geldiğini görmedim. Yaralanmamdan dolayı olayı gerçekleştiren faillerden davacı ve
şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

B)
GÜRKAN VE ŞÜPHELİ UĞUR YAKIŞIR HAKKINDAKİ DOSYAYA
EKLENEN BEYANLAR VE TEŞHİS TUTANAKLARI ;
1-Tanık
'in Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 27/04/2016 tarihli
ifadesinde; 27/03/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağı okundu soruldu: Doğrudur bana aittir. Aynen
kabul ve tekrar ederim dedi. Eskiden torbacılık yapan Kuruçeşme YPS sorumlusu olan açık kimlik bilgilerini
bilmediğim
adlı kişi bir konuşma sırasında Tahir Elçi'nin kırsaldan gelen talimat
doğrultusunda öldürüldüğünü anlattı. Bu sırada yanımda Zınar (K) ve Bahoz (K) vardı. Zınar'ın gerçek adı
'dır. Bahoz'un gerçek adı ise
'tir, soyadını bilmiyorum. Tahir Elçi'nin sürekli
olarak barış istediğini söylemesi nedeniyle savaş stratejisi gereği örgüt tarafından verilen kararla
öldürüldüğünü anlattı. Bu kararın örgüt üyesi
'e bildirildiği,
'in de Uğur Yakışır
ve Mahsum Gürkan'ı görevlendirdiğini söyledi. Ben Sur ilçesinde 8 gün boyunca hendek kazdım. Bu süre
içeresinde Mahsum ve Uğur'u görmüştüm. Bu şahıslar Dört Ayaklı Minare sorumlusuydular. Kamera ile
olay yerinde olay anının çekildiğini cezaevinde aynı koğuşta kaldığım
'tan öğrendim.
'in olay yerinde bulunan boş kovanların polisler tarafından toplanmasının engellenmesi yönünde talimat
verdiğini
'dan Yukarıda belirttiğim konuşma sırasında öğrenmiştim. Ben olay yerinde yoktum.
Tahir Elçi'nin vurulma anını görmedim. Olayın nasıl planlandığının ayrıntılarını bilmiyorum. Bu konuda
bilgi sahibi değilim. Görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başka bir
diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

2-Tanık
'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan 09/03/2016 tarihli
ifadesinde; 08/03/2016 tarihinde verdiğim ifademi aynen kabul ederim. Ben Tahir Elçi'yi olay öncesinde
tanımıyordum. Önceki ifademde belirttiğim gibi çekim yaparken kullandığım kamerayı olaydan sonra
Şendal (K)'a teslim ettim. Daha sonra Şendal (K) ve çekim yaparken yanımda bulunan 7 arkadaşımla
birlikte gittiğimiz evde oturup konuştuğumuz sırada öldürülen kişinin Tahir Elçi olduğunu öğrendim. Ben
olay günü Dört Ayaklı Minare'nin yanma hangi saatte gittiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Ben Dört Ayaklı
Minare'nin bulunduğu yerde caminin olduğu sokak köşe başına gittiğimde gider gitmez açık alanda
bulunduğum halde çekime başladım. Tahir Elçi'nin yüzü hendek tarafına doğru bakıyordu. Elinde bir kağıt
vardı. Kağıda birşeyler yazıyordu ve bu esnada Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına bakıyordu. Ben Tahir
Elçi'nin basın açıklaması yaptığını görmedim, basın açıklamasını kayda almadım. Ben çekime başladığımda
dediğim gibi Tahir Elçi'nin yüzü hendek tarafına doğru bakıyordu. Elindeki kağıda birşeyler yazıyordu. Ben
çekime başladıktan ne kadar bir zaman sonra Tahir Elçi'nin vurulduğunu bilemiyorum. Ancak Tahir
Elçi'nin vurulma anını daha önceki ifademde belirttiğim gibi çektim. Kamera çekimine başladıktan sonra
Tahir Elçi'nin vurulma anma kadar vurulma anı dahil kesintisiz çekim yaptım.Yukarıdan koşarak gelen
Hakkı (K) Tahir Elçi'nin hizasına geldiği anda eğilmiş haldeyken silahla ateş ederek Tahir Elçi'yi
kafasından vurdu. Ben bu durumu da kameraya çekmiş oldum ve hemen akabinde Hakkı (K) ve Bahoz (K)
bizim olduğumuz yere koştukları sırada olay yerinde yaşanan kargaşanın da etkisiyle kameranın yönünü
kaçtığımız sokağa doğru yani hendek tarafına doğru çevirdim. Hakko (K) ve Bahoz (K)'un yanımıza
gelmeleriyle birlikte olay yerinden kaçtık. Bu nedenle Tahir Elçi'nin yere düşme anını çekemedim. Bu durum
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kamera görüntülerinden de bellidir. Ben kamera çekimine başladığım anda minarenin yanında Tahir
Elçi'nin yanında yanlış hatırlamıyorsam 1-2 kişi vardı. Benim çekim yaptığım yer ile Tahir Elçi'nin
bulunduğu yer arasında \tahminen 20-30 metre mesafe vardır. Ben çekim yaparken beni kimse
farketmiyordu. Bulunduğum sokakta hendek olduğundan çok fazla kimse gidip geçmiyordu. Ben kamera
çekimini Dört Ayaklı Minare'den sonra hendeğe giden sokak köşe başından yaptım. Bu sokağın bulunduğu
yol Yoğurt Pazarı'na gider ve benim Şendal (K) ile buluştuğum çeşmeye çıkar. Ben çekim yaptığım sırada
cami benim karşımda kalıyordu. Ben caminin yanındaki dar sokakta değildim. Önceki ifademde tam olarak
anlatamadım. Ben çekime başladıktan sonra yaklaşık yarım saat çekim yaptım. Tahir Elçi'nin vurulduğu
ana kadar gelen geçen kişiler de kamera görüntüsüne girdiler. Yukarıda dediğim gibi Tahir Elçi'nin
vurulma anını da kayda aldım. Tahir Elçi vurulduğu anda yüzü hendek tarafına bakmaktaydı. Benim çekim
yaptığım yerde polis ya da başka bir güvenlik görevlisi yoktu. Ben kamerayı Şendal (K)'e teslim ettikten
sonra bir daha görmedim. Şendal (K) ben kamerayı teslim ettiğim sırada görüntüyü izledi ve "çok güzel
olmuş" dedi. Ben fazla okuma yazma bilmediğim için Şendal (K)'un görüntüleri gönderirken kullandığı
email adresini bilmiyorum. Bu görüntülerin çoğaltılıp çoğaltılmadığım bilmiyorum. Ben kamerayı teslim
ettikten sonra bir daha görmedim. Ancak önceki ifademde belirttiğim gibi kamera şuanda cephane olarak
kullanılan binanın bodrum katında siyah laptop çantasının içindedir. Aynı zamanda Şendal (K)'un da
kullandığı laptopta bu çantanın içindedir. Olayın olduğu güne ilişkin olayın meydana gelmesinden az bir
süre önce çekilen internet ortamından elde edilen fotoğraf gösterildi soruldu: Tanık
Tahir
Elçi'nin fotoğrafını inceledi. Devamla; Ben olay günü bu kişinin görüntülerini kamera ile çektim. Ben olay
günü kamera çekimi yapmadan önce ve yaptığım sırada bu kişinin Tahir Elçi olduğunu bilmiyordum.
Önceki ifademde de belirttiğim gibi bana sadece sokakta bekleyerek bir video çekimi yapmam gerektiği
söylendi. Ben de söyleneni yerine getirdim. Ben Tahir Elçi'nin vurulacağını kamera çekimi yapmaya
başlamadan önce ve kamera çekimi yaptığım esnada bilmiyordum. Bu konuda bana hiç birşey söylenmedi.
Olayla ilgili başka bir bilgim ve görgüm yoktur. Başka bir diyeceğim yoktur." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

3-Tanık
'ın 13/07/2018 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "ben bu örgüt
mensubunu Hakkı (K) adıyla tanırım. 2015 yılında Sur ilçesinde Komalen Ciwan kadrosu olarak geldiğim
zaman Sur ilçesinde gördüm. Sur ilçesinde Kurşunlu Cami tarafında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.
Daha çok Mahsum (K) isimli örgüt mensubu ile faaliyet yürütürdü. Bir çok kez güvenlik güçleriyle silahlı
çatışmaya girdi. PKK silahlı terör örgütüne ideolojik olarak son derece bağlı biridir." şeklinde teşhis ettiği,
4-Tanık
'in 26/09/2017 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "ben bu örgüt
mensubunu Hakkı (K) adıyla biliyorum. İlk olarak 2016 yılında şehit remzi alanında gördüm. Sur ilçesinde
gerçekleşen sözde alan tutma faaliyetlerinde bulunduğunu biliyorum. Daha sonra buradan kaçarak kırsal
alana geldi." şeklinde teşhis ettiği,
5-Tanık
'ın 18/07/2018 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "ben bu örgüt
mensubunu Hakkı (K) adıyla biliyorum. İlk olarak 2016 yılında Diyarbakır kırsalında gördüm. Bu örgüt
mensubu Lice kırsalında bulunan terör örgütü mensupları tarafından şehit remzi olarak adlandırılan alanda
çiyager ve renas (k) isimli örgüt mensuplarıyla faaliyet gösteriyordu. Kuzey Irak'a gönderildi. Kuzey Irak'a
gönderilmeden Diyarbakır kırsalında YPS faaliyetleri yürüttüğünü biliyorum." şeklinde teşhis ettiği,
5-Tanık
'ün 03/10/2018 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "kendisi
Diyarbakır'lıdır. YPS'lidir. Sur direnişindeki eylemindeki filmi faaliyetlerini bu şahıs yapmaktadır. Sur
eylemine katıldı. Sağ kalan 2 kişiden biridir. Şu anda YPS karargahında bulunmaktadır." şeklinde teşhis
ettiği,
6-Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/6748 soruşturma sayılı dosyası şüphelisi
'ün 06/04/2016 tarihli beyanından özetle; sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Rodi (K) isimli
örgüt mensubunun yanında hiç ayırmadığı video çekimi yapan küçük sony marka el kamerasında Tahir
Elçi'nin vurulma anına ilişkin görüntüler olduğunu, bu görüntüleri hatırladığı kadarıyla kendisinin
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bulunduğu ortamda Rodi ve Zagros (K) isimli örgüt mensupları tarafından izletildiğini, izlemiş olduğu
görüntülerde çok net bir şekilde Mahsum GÜRKAN isimli şahsın tek bir atışla Tahir Elçi'yi bizzat
vurduğunu gördüğünü, Tahir Elçi'nin vurulma olayında Mahsum GÜRKAN'ın herhangi bir yara almadığını,
diğer Hakkı (K) adlı örgüt mensubunun sırt bölgesinden ateşli silahla vurulması nedeniyle ağır
yaralandığını bildiğini, o yaralanmadan sonra Suriçi bölgesine girişinden sonra dahi tedavisinin devam
ettiğini beyan ettiği,

7-"LOJMAN 2019" Kod adlı gizli tanığın 22/01/2019 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "bu
örgüt mensubu Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayını gerçekleştiren örgüt mensuplarından biridir. Sur ilçesinde
meydana gelen hendek, barikat olaylarında güvenlik güçleriyle bir çok kez çatışmalara katılmıştır. Önce
Lice kırsalına oradan da Kuzey Irak'a gönderilmiştir. Sur ilçesinde taksinin içerisindeyken kapıyı açan 2
polisi şehit eden örgüt mensubu budur." şeklinde teşhis ettiği,
8-Tanık
'ın 29/01/2017 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı; "ben bu örgüt
mensubunu Hakkı (K) adıyla biliyorum. Kendisini ilk olarak 2016 yılı içerisinde Serhabun alanında
gördüğünü, kendisiyle yapmış olduğu görüşmede Sur ilçesinde bir çok kez güvenlik güçlerine karşı
çatışmaya girdiğini, Tahir Elçi isimli baro başkanını öldürüldüğü gün şehit olan 2 polis memurunu
kendisinin şehit ettiğini, çatışmalar devam ederken güvenlik güçlerine yakalanmadan Sur ilçesinden çıkarak
kırsal alana geldiğini söylediğini" şeklinde teşhis ettiği,
9-Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/615 soruşturma numaralı dosyasında
beyanda bulunan
'in 12/01/2017 tarihli beyanından özetle; "Diyarbakır Lice
kırsalında 3 adet kamp yerinin olduğunu, bu kamplarda PKK bölücü terör örgütüne mensup 30-35 kadar
üyesinin olduğu, daha önce aranmasının olduğu için bu kamplara yakın köyü olan Ulucak mezrasına
gittiğini, orada bu örgüt mensuplarını gördüğünü, Tahir Elçi'yi öldüren ve olay yerinden kaçan 2. Kişiyi de
bu kampta gördüğünü, bu şahsın adınan Mahsum GÜRKAN olduğunu" beyan ettiği,

10-Tanık

'nın

12/07/2018 tarihinde Uğur YAKIŞIR'ı;

"Kendisiyle KOBANE'de gerçekleştirilen film çekimlerinde tanıştığını, Tahir Elçi'nin vurulma anında basına
da yansıyan kaçan örgüt mensuplarından 2. Olduğunu, bu olayda aracı kontrol eden polis memurlarını
şehit eden kişinin bu şahıs olduğunu, bu olayları yaptığını, görüntüleri de kendisine seyrettirdiğini" şeklinde
teşhis ettiği,

11-Uğur YAKIŞIR isimli şahsın 21/08/2016 tarihinde Bingöl ilinde ele geçirilen Azad
Farqin(K)
ve yanında bulunan örgüt mensuplarına ait dijital materyallerde sicil
bilgilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
B. ŞÜPHELİ İFADELERİ:
1-Şüpheli polis memuru Fuat TAN'ın 10.01.2020 tarihli ifadesinde; Ben bana sormuş
olduğunuz 2015 yılında Güvenlik Şube Müdürlüğünde Grup Amiri olarak görev yapmaktaydım.
Hatırladığım kadarıyla olay günü yani 28/11/2015 tarihinde sabah saat 10:15 sularında Dört Ayaklı
Minarede Baro tarafından basın açıklaması olacağı, bizimde konuyu takip etmemiz açısından emir geldi.
Bende bunun üzerine hatırladığım kadarıyla 2 ya da 3 ekibi bu konuyla ilgili olarak görevlendirdim. Ben
önden gitmelerini söyledim. Benim bulunduğum ekipte
ve
vardı. Biz olay yerine 10:20-10:25
sularında vardık. Biz Ulu Cami önünden geçerken Baro Başkanı ve barodaki çalışanlar Dört Ayaklı
Minarenin bulunduğu sokağa giriyorlardı. Olay yerine vardığımızda basın açıklaması başlamamıştı. Tahir
ELÇİ basın açıklamasını Dört Ayaklı Minarenin sol yan tarafında Balıkçılarbaşı istikametine bakarak
yapıyordu. Arkasında avukatlar vardı. Ben,
foto filmde çalışan kameraman arkadaşları ve basın
mensupları Tahir ELÇİ'nin tam karşı istikametinde durmaktaydık. Benim burada görevim grup amirliğiydi.
Bu doğrultuda basın açıklamasını ve olay yerini merkeze bildirmek üzere görevlendirilmiştim. Basın
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açıklaması yaklaşık 5 dakika sonra bitti. Sonrasında Tahir ELÇİ ve diğer avukatlar Dört Ayaklı Minarenin
ayaklarına karanfil bırakmaya başladılar. Bu sırada Tahir ELÇİ Dört Ayaklı Minare ile connect marka
aracın arasında cami duvarının yanında yaşlı bir kadın ve erkekle Kürtçe konuşmaya başladı. Biz bu sırada
Mesut ile birlikte connect marka aracın önünde bu konuşmayı takip ediyorduk. Benim bu sırada Tahir ELÇİ
ile aramda 1 ya da 2 metre mesafe vardı. Ayrıca Tahir ELÇİ tam karşı istikametimdeydi. Tam olarak
hatırlamamakla birlikte bir kaç saniye sonra sokak içine doğru 1 şahsın koştuğunu gördüm. Bu şahıs
koşarak beni geçti. Sokağın sol tarafına girdi. Bu şahsın elinde silah olup olmadığını hatırlayamıyorum. Bu
şahsın hemen arkasında başka bir şahıs sokak içine ve bize ateş ederek girdi. Hatırladığım kadarıyla bu
şahsın silah sağ elindeydi. Sokak başından itibaren şahsın kaçtığı Suriçine kadar ben bu şahsa ateş ettim.
Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla silahımda 15 adet mermi bulunmaktaydı. Şahsa
ateş ettikten sonra şarjörde mermi olup olmadığını hatırlayamıyorum. Ben bu 2 şahıs olay yerinden
geçtikten sonra sokağın ortasına doğru cami kapısının hizasına geldim. Bu sırada Dört Ayaklı Minarenin
arka ayaklarında bir şahsın yerde yattığını gördüm. Ben şahsın baro başkanı olduğunu sonradan öğrendim.
Teröriste ateş ettiğim anların tamamında konumum connect marka aracın önüydü. Ateşlerin başladığı süre
zarfında olay yerinde bulunan basın mensupları ve diğer şahıslar yere yatarak ya da çömelerek korunmaya
çalışıyordu. Teröristler kaçtıktan sonra Balıkçılarbaşına gittim. Burada yerde yatan 2 polis memurunu
gördüm. Bir süre sonra ambulans geldi bu polis memurlarını götürdüler. Tahir ELÇİ'nin vurulma anını
görmedim. Zira Tahir ELÇİ'ye ben ateş etmedim. Tahir ELÇİ benim atış menzilimde değildi ve bu şahsı
kimin vurduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.
Şüpheliye olay anında sokak içine giren şahısların kendilerine doğru silah atıp atmadıkları
hususu soruldu: Ben olay anında böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Fakat sonradan kameralardan baktığımda
arkadaki teröristin bize doğru silah attığını gördüm.
Şüphelinin beyanından devamla yukarıda bahsetmiş olduğum olay esnasında Suriçinden de bizim
bulunduğumuz gruba doğru silah sesleri gelmekteydi. Sonradan yaptığımız tespitlerde buralarda hendekler
olduğunu gördük. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik
tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını bilmekteydik. Tahminim o gün suikast için
oraya gelmişlerdi. dedi.
Şüpheli müdafinin talebi doğrultusunda olay günü gerçekleşen basın açıklamasının geç başlama
sebebi şüpheliye soruldu: Baro Başkanın açıklamaya başlayacağı sırada basın mensuplarından biri baro
başkanına basın mensuplarından birinin bir süre gecikeceğini o yüzden basın açıklamasını bir kaç dakika
ertelenmesi gerektiğini baro başkanına söyledi. Bunun üzerine baro başkanı yaklaşık 10 dakika basın
açıklamasını geç yaptı. Ben bu basın mensuplarını tanımıyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

2-Şüpheli polis memuru Mesut SEVGİ'nin 10.01.2020 tarihli ifadesinde;

Ben bana
sormuş olduğunuz 2015 yılında Güvenlik Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak çalışmaktaydım. Olay
gününden bir gün önce 27/11/2015 tarihinde çalışmış olduğum şube müdürlüğüne ertesi gün Tahir ELÇİ'nin
Dört Ayaklı Minarede basın açıklaması yapacağından ve müdürlüğümüzce emniyet tedbiri alınacağı
doğrultusunda emir yazısı gelmişti. Bu nedenle bende bu ekip içerisinde görevlendirilmiştir. Ertesi gün
sabah saatlerinde ben ve yaklaşık 20 küsür arkadaşım olay yerine emniyet güvenliği için gittik. Bu 20 küsür
arkadaşımın içerisinde güvenlik şubeden de başka şubelerden de görevli polis memurları da vardı. Benim
buradaki görevim Tahir ELÇİ'nin Kürtçe yapmış olduğu basın açıklamasını Türkçe'ye çevirip merkeze
bildirmekti. Zira ben Kürtçe bilmekteydim. Hatırladığım kadarıyla basın açıklaması 10:30 sularında
başladı. Basın açıklaması yapılırken Tahir ELÇİ Dört Ayaklı Minarenin Balıkçılarbaşı istikametine doğru
bakıldığında, minarenin tam önündeydi. Bende onun tam karşı hizasında basın mensuplarının yanındaydım.
Aramızda yaklaşık 1 ya da 1,5 metre vardı. Ayrıca hemen arkamda doğan ya da şahin marka hatırladığım
kadarıyla beyaz renkli bir araç bulunmaktaydı. Basın açıklaması yapıldığı süre zarfında ben açıklamayı
dinleyip merkeze Türkçe olarak telefonla mesaj yoluyla bildirdim. Basın açıklaması hatırladığım kadarıyla
10.45 sularında bitti. Tahir ELÇİ ve yanındaki avukatlar minarenin ayaklarına çiçek bıraktılar. Minareyi
incelemeye başladılar. Bir süre sonra yaşlı bir şahıs ile Tahir ELÇİ konuşmaya başladı. Hatırladığım
kadarıyla konuşma yaklaşık 1 dakika sürdü. Konuşma bitmeden Balıkçılarbaşı istikametinden silah sesleri
duymaya başladım. Kaç el silah sesi duyduğumu hatırlamıyorum. Ben silah sesini duyduğumda aracın sol
yanına geçtim. Belimdeki silahı çıkardım. Sokak başından 2 şahsın sokak içerisine doğru koşmaya
başladıklarını gördüm. Şahıslardan biri önde biri arkadaydı. Öndeki şahsın elinde silah göremedim. Yine
aynı zamanda bu şahsın ateş ettiğini de görememiştim. Fakat arkadaki şahsın sağ elinde bir silah gördüm.
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Koşarken sokağın içine doğru ateş ediyordu. Ben bunun üzerine silahımı bu şahsın ayağına doğru
doğrultarak ateş ettim. Fakat silahım ateş almadı. Şarjörün tam olarak takılı olmadığını fark ettim. Silaha
alttan vurarak şarjörü sabitledim. Bunun üzerine ilk atışımı şahsın ayağına doğru yaptım. Şahıs benim
hizama geldiğinde tam bana silahı fırlatacağı sırada, silahı ateşlememle şahıs sokağın diğer tarafında
duvar tarafına sendeleyerek gitti. O şekilde duvar kenarından koşmaya başladı. Bu atıştan sonra 2-3 atış
daha yaptım. Zira mermim bitmişti. Hatırladığım kadarıyla silahımda 15 adet mermi bulunmaktaydı. Ben
son atışı yaptığımda yüzüm Dört Ayaklı Minarenin tam karşısındaki duvara bakıyordu. Hakeza hedef
hattımda son baktığım yerdi. Son atışı yaptığım anda göz ucuyla Dört Ayaklı Minarenin ayağına baktığımda
bir şahsın yerde yattığını gördüm. İlk anda bu şahsın Tahir ELÇİ olduğunu anlamamıştım. Mermimin
bitmesi üzerine olay yerinde yere yatan İstihbarat Şube'de çalıştığını bildiğim ve adının
olarak
tanıdığım bir şahsın silahını alarak Dört Ayaklı Minarenin hemen karşısındaki duvara koşarak geçtim ve
siper aldım. Bu anda basın açıklamasında giymiş olduğu gömlekten dolayı yerde yatan şahsın Tahir ELÇİ
olduğunu anladım. Teröristler bu sırada olay yerinden kaçmışlardı. Atış esnasında olay yerinde bulunan
basın mensupları ve diğer şahısların bir çoğu Dört Ayaklı Minarenin altında yatarak korunmaya
çalışıyorlardı. Ben Tahir ELÇİ'nin vurulduğu anı görmedim. Olayın başından itibaren ben ve diğer emniyet
mensubu arkadaşlar arkadaki elinde silah tutan şahsa doğru ateş ettik. Öndeki şahsa ben ateş etmedim.
Diğer emniyet mensubu arkadaşların öndeki şahsa ateş edip etmediklerini bilmiyorum. Zira öndeki şahsın
elinde ben silah görmedim. Yine Balıkçılarbaşında gerçekleşen 2 polis memurunun şehit edilme anını da
görmemiştim. Teröristler olay yerinden uzaklaştıktan takribi 3-4 dakika sonra Suriçinden uzun namlulu
silah sesleri gelmeye başladı. Sonradan gördüğümüz kadarıyla hemen bulunduğumuz yerin yaklaşık 10
metre ötesinde sokak girişine hendek kazılmıştı. Tahmin ettiğim kadarıyla başka terör örgütü üyeleri burada
olup bize doğru ateş ediyorlardı. Bizde bunun üzerine uzun namlulu silah ve zırhlı araç göndermeleri için
bağırmaya başladık. Yaklaşık 15 dakika sonra uzun namlulu silahlar ve 1 adet zırhlı araç olay yerine geldi.
Yukarıda da belirttiğim üzere ben Tahir ELÇİ'nin vurulma anını görmedim. Ayrıca bu şahsı vuran kişi ya da
kişileri de bilmiyorum. Ben olay anında silahlı şahsı durdurmak amacıyla ateş etmiştim. Tahir ELÇİ'yi de
ben vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.
Şüpheliye olay anında Fuat TAN ve Sinan TABUR'un hangi konumda olduğu hususu soruldu: Ben
olay anında Sinan TABUR'un nerde olduğunu bilemiyorum. Fuat TAN'ın ise olay anında yakınımdaydı fakat
tam olarak konumunu hatırlamıyorum. Zira çatışma anı olması nedeniyle yalnızca silahlı terör örgütü üyesi
şahsa odaklanmıştım." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3-Şüpheli polis memuru Sinan TABUR'un 09/01/2019 tarihli ifadesinde Dosya içinde
mevcut belgeler okundu. Soruldu. Ben bana sormuş olduğunuz 2015 tarihinde Güvenlik Şube Müdürlüğünde
polis memuru olarak çalışmaktaydım. Saatini tam olarak hatırlamamakla birlikte sabah vakti ben ve 2
arkadaşıma, Dört Ayaklı Minare'de basın açıklaması olacağı şeklinde anons geldi. Bizde bunun üzerine
15-20 dakika sonra Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu bölgeye gittik. Ben ve 2 arkadaşım Dört Ayaklı
Minareden yaklaşık 25 metre Balıkçılarbaşı istikametinde bulunan bir bölgede beklemeye başladık. Burası
konum itibariyle sokağın içindeydi. Hatırladığım kadarıyla arka yan tarafımda bir PTT şubesi vardı. Ayrıca
minareye doğru bakıldığında sağ tarafımda cami girişi bulunmaktaydı. Beklemeye başladıktan yaklaşık
15-20 dakika sonra Balıkçılarbaşında silah seslerini duydum. Silah seslerini duymam üzerine caminin giriş
kısmına siper aldık. Silahımdaki mermiyi namluya sürdüm. Biz ilk gittiğimiz andan itibaren Balıkçılarbaşı
meydanını göremiyorduk. Silah seslerini duyduktan yaklaşık 1 dakika sonra bir şahsın önümden geçtiğini
gördüm. Bu şahsa ateş etmeye başladım. Hemen sonrasında arkasında da bir şahıs daha geçti. Ben bu
şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 5-6 el ateş ettim. Zira sonradan tabancamı
kontrol ettiğimde 9 adet mermim bulunmaktaydı. 2. Şahıs beni geçtikten hemen sonrasında arkası dönük bir
vaziyette bana doğru bir el ateş etti. Bu nedenle sol karın boşluğumdan yaralandım. Sol karın boşluğumdan
giren mermi belimden çıkmıştı. Buna ilişkin raporlar vardır. Ben yaralandıktan sonra bulunduğum yere
çöktüm. Herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay anında Tahir ELÇİ'yi görmedim. Zira bulunduğum
konum itibariyle Dört Ayaklı Minareyi bile göremiyordum. Yine olay anında ateş ederken atış menzilimde
herhangi bir şahıs bulunmamaktaydı. Ben bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Tahir ELÇİ'yi ben
öldürmedim. Olay anında teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş etmiştim. dedi.
Soruldu: Beni, olay anında yoğun ateş nedeniyle yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerinden aldılar.
Soruldu: 2 Terörist sokağa girerken Dört Ayaklı Minareye doğru ateş ettiklerini görmedim. Yalnızca
teröristlerden biri yukarıda anlattığım üzere bana doğru bir el ateş etti.
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Soruldu: Ben polis memurlarının şehit oldukları anı görmedim. Sonradan bu duruma ilişkin video
kayıtlarını izlemiştim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

C) OLAY YERİ İNCELEME TUTANAKLARI, KOLLUK TUTANAKLARI,
KRİMİNAL UZMANLIK RAPORLARI VE ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI
1-28/11/2015 tarihli Ölüm Muayene ve Otopsi Tutanağında, maktül Tahir ELÇİ'nin
ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, sol zigoma ve burun kemik
kırıkları, beyin beyincik kanaması ve harabiyeti sonucu meydana geldiğinin, maktülün vücuduna 1
adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olduğunun, ense soldan kafatasına isabet ederek
arkadan öne aşağıdan hafif yukarıya ve soldan hafif sağa seyirle kemik kırıkları ayrıca beyin ve
beyincik kanaması ve harabiyeti yaparak alın sol taraftan vücudu terk etmiş olduğu tespit
edilmiştir.
2-28/11/2015 günü olayın meydana geldiği yerde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı,
Başsavcı Vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı, İl Emniyet Müdürü. 8 Avukat ve Zabıt Katibi gözetiminde
olay yeri inceleme işlemlerinin yapılmak istendiği, ancak roketatar, silah ve patlama sesleri
nedeniyle can güvenliği bulunmadığından olay yeri incelemesinin yapılamadığı belirlenmiştir.
3-30/11/2015 günü olay yeri inceleme işlemleri için yeniden gidildiği, delil tespiti, numara
aldırma çalışmalarına başlandığı, metal dedektörler kullanılarak boş kovan ve mermi çekirdeği
aranmasının yapıldığı, kan izlerinden örnek alındığı ve fotoğraflama yapıldığı, silah seslerinin
artması üzerine geri çekilindiği ve olay yeri inceleme işlemlerine son verildiği, geri çekilindiği
sırada olay yerini görebileceği değerlendirilen PTT Balıkçılarbaşı Şubesine ve Mardin Kebap Evi
isimli işyerine ait kameralarında ve bu kamera görüntülerinin kaydedildiği hard diskler ile diğer
tüm benzer cihazların alınması talimatının verildiği belirlenmiştir.
4-03/12/2015 tarihinde yeniden olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması amacıyla
gidildiği, foto film şube müdürlüğü görevlilerince kamera çekimlerinin yapıldığı, ancak yeniden
silah seslerinin arttığı, 2 adet zırhlı araç ile Tahir ELÇİ'nin öldürüldüğü yere gidildiği, silah
seslerinin yeniden artması üzerine inceleme işlemlerine son verildiği belirlenmiştir.
5-17/03/2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı
nezaretinde adli tıp uzmanları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı
çalışanlarından oluşan bir heyetin inceleme amacıyla yeniden olay yerine gittiği, 28/11/2015
tarihinden bu tarihe kadar yaşanan terör olayları nedeniyle olay yeri özelliklerinin büyük ölçüde
kaybolduğu hususlarının belirlendiği, cansız bir mankenin Tahir Elçi’nin düştüğü yere aynı
pozisyonda konduğu ve çeşitli tespitler yapıldığı, Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan merminin
vücuttan çıktıktan sonra gittiği düşünülen işyeri ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde bir
sonucun elde edilemediği belirlenmiştir.
6- 18/03/2016 tarihinde aynı heyetle bir kez daha olay yerine gidildiği ve bazı materyallere
el konulduğu belirlenmiştir.
7- Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 20/06/2016 tarihli raporunda ensede solda
okcipital alanda orta hatta 3 cm mesafeden kafatasında kırıklar oluşturarak kafatası boşluğuna giren
ateşli silah mermi çekirdeğinin harabiyet yaratarak sol kaş üzerinden kafatası boşluğunu terk ettiği,
mermi çekirdeğinin vücut içerisindeki seyrinin arkadan öne, aşağıdan hafif yukarıya ve soldan hafif
sağa seyirli olduğu, atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, 7,65 mm çapında herhangi bir
silahla oluşturulmasının mümkün olmadığı, 9 mm çapında veya yüksek kinetik enerjili harp
silahıyla oluşturulabileceği, ateş eden ve ateş edilenin her an hareketli olabileceğinden ölüme neden
olan atışın yönünün tespitinin tıbben mümkün olmadığı hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.
8-Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp ve balistik inceleme uzmanlarına
hazırlattırılan 19/03/2016 tarihli bilirkişi raporunda maktül Tahir ELÇİ'nin ölümüne neden olan
atışın hangi silahtan, hangi açıyla, kişinin hangi vücut pozisyonu ile nasıl gerçekleştiğinin tıbben ve
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fiziken bilinemeyeceği, olay anında çekilmiş görüntülerde şahısların ateş ettikleri istikamet ve
açılardan meydana gelebileceği gibi başka istikametler ve açılardan da meydana gelebileceği,
bunlar arasında ayrım yapılamayacağı hususları belirtilmiştir.
9-Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesinin 30/11/2016 tarihli raporunda
olay yerinden elde edilen mermi çekirdekleri, boş kovanlar, plastik ve metal kutular ile birçok
materyalin incelendiği ancak herhangi bir eşleşmenin yapılamadığı hususları ayrıntılı olarak
belirtilmiştir.
10-Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesince
düzenlenen 25/05/2018 tarih ve 13374450-101.02-2018/11731/189/166S numaralı rapora göre söz
konusu dosyalar üzerinde yapılan montaj ve kurgu tetkikinde bütünlük sağlanmış olduğunun dosya
metaverilerinde ve özniteliklerinde manipülasyon düşündürür bir ize rastlanılmadığı belirtilmiştir.
11-Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Kriptoloji Ve Elektronik Cihazlar
İnceleme Şubesince düzenlenen 31/07/2018 tarih ve 46736040-101.02-2018/11731/189/5K
numaralı rapora göre söz konusu materyaller üzerinde incelemeye engel olabilecek herhangi bir
fiziksel hasarın tespit edilemediği, cihazlara doğrudan ya da ağ üzerinden bağlanarak belirli bir
tarihe ait video dosyalarının silinemeyeceği ve yapılan inceleme sonucunda "wipe" işleminin
gerçekleştirildiğinin tespit edilemediği belirtilmiştir.
12- Maktül Tahir Elçi'nin avukatları tarafından İngiltere ülkesi Londra Üniversitesinde
faaliyet gösteren Forensic Architecture Goldsmiths isimli enstitüden ölüm olayı ile alakalı bilimsel
bir mütalaa talep edildiği, 13/12/2018 tarihli bilimsel mütalaada görsel ve işitsel veri analiz
raporunun hazırlandığı, raporda Tahir ELÇİ'nin saat yaklaşık 10:55'te 7 sn. 12 karelik bir süre
diliminde tek bir mermi ile vurularak öldürüldüğü, örgüt mensuplarının ikisinin de öldürücü atış
yapmamış oldukları, olay yerinde bulunun şüpheli üç polis memurunun Tahir ELÇİ'ye yönelik
doğrudan ateş hatlarının mevcut olduğu, polis memurlarından A ile kodlananın olay tarihinde Uğur
Yakışır tarafından karnından yaralanan Sinan Tabur olduğu, C ile kodlananın 294997(Mesut
SEVGİ) sicil numaralı polis memuru olduğu, D ile kodlananın ise 172726(Fuat TAN) sicil
numaralı polis memuru olduğu, "C" olarak kodlandırılanın Tahir ELÇİ'ye yönelik açık ve engelsiz
bir ateş hattı ile silahını ateşlediği, olay yerindeki polis memurlarından hangisinin kesin olarak
Tahir ELÇİ'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespiti mümkün olmamakla birlikte kuvvetli suç
şüphesi altında olan polis memurlarının saptandığı belirtilmiştir.
13- Cumhuriyet Başsavcılığımızın 08/03/2019 tarih ve 2015/42413 sayılı yazısı ile bahsi
geçen bilimsel mütalaa kapsamlı yeni bir raporun Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan
talep edildiği, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği
18/03/2019/1318 karar numaralı ek mütalaasında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan
20/06/2016 tarih ve 3120 sayılı kararında değiştirilecek veya eklenecek herhangi bir hususun
bulunmadığı belirtilmiştir.
14-28/11/2015 Tarihli maktül Cengiz ERDUR ile ilgili Ölü Muayene ve Otopsi
Tutanağında; maktülün silahlı saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat ettiğinin, maktülün ölümünün, ateşli silah
yaralanmasına bağlı kafa tası kubbe kemik kırıkları, beyin beyincikte yaygın subaraknoidal
kanama ve beyin harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğunun, maktüle 1 adet mermi çekirdeğinin
isabet etmiş olduğunun, bunun öldürücü nitelikte olduğunun, atış mesafesi tayinin yapılamadığının,
kafatası boşluğundan 1 adet ileri derecede deforme ateşli silah mermi çekirdeğinin elde edildiğinin,
maktülün ölümü üzerinde etkili silahla yaralanması dışında harici bir bulguya ulaşılamadığının
belirtildiği anlaşılmıştır.
15-28/11/2015 tarihli maktül Ahmet ÇİFTASLAN ile ilgili Ölü Muayene ve Otopsi
Tutanağında; 28/11/2015 tarihinde silahlı saldırı sonucu olay yerinde vefat eden maktülün
ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması kod ve etraf kemik kırıkları, iç
organ yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğunun, sağ cruris alanından 2 adet yarı düzeyde
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deforme gömlek parçası ile ateşli silah mermi parçalarının elde edildiğinin, maktüle 2 adet ateşli
silah mermi çekirdeğinin isabet etmiş olduğunun, bunların her birinin müştereken ve müstakilen
öldürücü nitelikte olduğunun, atış mesafesi tayininin yapılamadığının belirtildiği anlaşılmıştır.
16- 28/11/2015 Tarihli Geçici Genel Adli Muayene Raporunda Müşteki Şüpheli Sinan
TABUR'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
17-29/11/2015 tarihli uzmanlık raporunda olay tarihinde şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın polislere
doğru fırlattığı ve olay yerinde ele geçirilen HCS254 seri numaralı Glock marka silahın, 6136 sayılı
yasaya göre yasak nitelikli silahlardan olduğunun, 28/11/2015 günü Diyarbakır ili Balıkçılarbaşı
mevkinde meydana gelen silahlı saldırıda ele geçirilen 2 adet 9*19 mm kovanın bu silahtan atılmış
olduklarının, aynı olayla ilgili olarak
plaka sayılı ticari taksiden elde edilen 9 mm
çapında 1 adet deforme mermi çekirdeğinin ve şehit polis memuru Cengiz ERDUR'un vücudundan
çıkarılan ve 76 numaralı delil poşeti içerisinde gönderilen aynı çaplı 1 adet mermi çekirdeği
gömlek parçasının HCS254 seri numaralı Glock marka yarı otomatik tabancadan elde edilen
mukayese mermi çekirdekleri ile makraskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında aralarında
çeşitli karakteristik izler yönünden uygunluklar bulunduğunun, 9 mm çapında 1 adet deforme
mermi çekirdeğinin ve aynı çaplı 1 adet mermi çekirdeği gömlek parçasının, inceleme yapılan
silahtan atıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
18- 29/11/2015 tarihli uzmanlık raporunda şehit polis memuru Ahmet ÇİFTASLAN'ın
vücudundan çıkarılan 1 adet mermi çekirdeği gömlek parçasının 6136 sayılı yasaya göre yasak
niteliği haiz fişeğe ait olduğunun, gömlek parçasının çarpma, kopma ve sürtünmeden dolayı
üzerinden teşhis ve tespite elverişli nitelikteki karakteristik izlerini yitirdiğinin, mermi çekirdeği
gömlek parçasının hangi silahtan atıldığı yönünden mukayeseli bir inceleme yapmanın mümkün
olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.
D. KAMERA KAYITLARI VE GÖRÜNTÜ İZLEME TUTANAKLARI
Olaya dair açık kaynak, basın ve ilgili emniyet görevlilerince kayıt altına alınan
görüntülerin çözümünün yapıldığı, görüntüler incelendiğinde olay tarihinde saat 10:50 sularında
Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın bulundukları aracın, Balıkçılarbaşı'nda, polis memurları
maktüller tarafından kontrolünün yapılmak üzere durdurulduğu, araç içerisinde aracın sol arka
kısmında, şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın sağ arka kısmında ise Mahsum GÜRKAN'ın bulunduğu, araç
dışında, aracın sağ ön çaprazında maktül Cengiz ERDUR, sol arka kısmında ise maktül Ahmet
ÇİFTASLAN'ın bulunduğu, kamera saatine göre 10:51 sularında araç içerisinden ateş edildiği,
bunun üzerine Ahmet ÇİFTASLAN'ın olay yerinde vefat ettiği, Cengiz ERDUR'un ise ağır
yaralandığı, örgüt üyelerinin bulunduğu aracın sol yanında bulunan müşteki Abdurrahman
SARI'nın kullanımında olan ticari taksinin(
) şoför yan camının ateşli silahın etkisine
bağlı olarak patladığı, Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın bu olayın hemen akabinde Dört
Ayaklı Minarenin bulunduğu sokağa koşarak girdikleri, Mahsum GÜRKAN'ın önde, Uğur
YAKIŞIR'ın ise arkada olduğu, Uğur YAKIŞIR'ın elindeki silahla arkası dönük bir vaziyette,
müşteki şüpheli Sinan TABUR'a ateş ettiği, bu sırada Sinan TABUR ile diğer şüpheliler Fuat
TAN, Mesut SEVGİ ve olay yerinde bulunan kolluk kuvvetlerinin Uğur YAKIŞIR ve Mahsum
GÜRKAN'a doğru ateş ettikleri, Uğur Yakışır'ın olay yerinde ele geçirilen Astra Glock marka
silahı kolluk kuvvetlerine doğru fırlattığı, akabinde her iki şahsın olay yerinden koşarak Dört
Ayaklı Minare arkasında bulunan ara sokaklara doğru uzaklaştıkları, maktül Tahir ELÇİ'nin ölüm
anına dair herhangi bir görüntünün tespit edilemediği görülmüştür.
E-OLUŞA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME, KABUL VE SONUÇ
Öncelikle Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN hakkında dosyaya eklenen itirafçı
beyanları göz önüne alındığında; Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın silahlı terör örgütü olan
PKK'da sorumlu düzeyde örgüt elemanı oldukları, bu doğrultuda şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın Kuzey
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Irak'ta bulunduğu, Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın örgüt adına eylemlere katıldıkları,
örgüt mensubu olan Azad Farqin(K)
isimli şahıstan elde edilen dijital
materyallerde Uğur YAKIŞIR'ın sicil bilgilerinin bulunduğu, bu doğrultuda Uğur YAKIŞIR ve
Mahsum GÜRKAN'ın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları kabul edilmiştir.
Dosya kapsamındaki deliller göz önüne alındığında; olay günü Diyarbakır Baro Başkanı
olan maktül Tahir ELÇİ'nin Diyarbakır Sur bölgesinde, Dört Ayaklı Minare önünde basın
açıklaması yaptığı, basın açıklamasını takip ve güvenliğini sağlamakla görevli olan polisler
arasında yer alan şüpheli Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve müşteki-şüpheli Sinan TABUR'un da Dört
Ayaklı Minare yakınlarında olay mahallinde bulundukları, basın açıklamasının yapıldığı Dört
Ayaklı Minarenin üst kısmında bulunan Balıkçılarbaşı mevkiinde görevli polis memurları
maktüller Ahmet ÇİFTASLAN ve Cengiz ERDUR tarafından, PKK/KCK Terör Örgütü üyeleri
Mahsum GÜRKAN ve şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın içinde bulunduğu ticari taksinin durdurulduğu,
aracın durdurulması ile birlikte PKK/KCK Terör Örgütü üyeleri Uğur YAKIŞIR ve Mahsum
GÜRKAN'ın, aracı durduran polis memurları Cengiz ERDUR ve Ahmet ÇİFTASLAN'ı iştirak
iradesi altında silahla ateş etmek suretiyle şehit ettikleri, PKK/KCK Terör Örgütü üyeleri Uğur
YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın, maktüllere karşı ateş ettikleri esnada konum itibariyle, olay
yerine gelmiş oldukları ticari taksinin hemen yanında bulunan, müşteki Abdurrahman SARI'nın
kullanımındaki
plaka sayılı aracın şoför camına ateş etmek suretiyle araca zarar
verdikleri, akabinde maktül Tahir ELÇİ'nin basın açıklaması yaptığı Dört Ayaklı Minarenin
bulunduğu sokağa girerek Dört Ayaklı Minare istikametine doğru kaçmaya başladıkları, konum
itibariyle terör örgütü üyesi Mahsum GÜRKAN'ın önde, şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın arkada olduğu,
sokak girişinde şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın, olaya müdahale eden polis memuru müşteki-şüpheli
Sinan TABUR'a, arkası dönük bir vaziyette hedef gözetmeksizin öldürme kastıyla ateş ettiği, bu
nedenle müşteki-şüpheli Sinan Tabur'un karın bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde
yaralandığı, şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın, müşteki-şüpheli Sinan TABUR'a karşı eyleminin teşebbüs
aşamasında kaldığı, polis memurları Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan TABUR'un da terör örgütü
üyesi olan Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ı etkisiz hale getirmek amacıyla ateş ettikleri,
olay sırasında her iki terör örgütü üyesinin ellerinde silah bulunduğunun, yaralanan ve şehit olan
polis memurları olduğu için olay sırasında silah kullandıklarının tespit edildiği, şüpheli Uğur
YAKIŞIR'ın, olay anında kullandığı tabancasını, mermilerinin bitmesi nedeniyle polis memurlarına
doğru fırlatıp attığı, söz konusu silahın yapılan incelemesinde 6136 sayılı yasa kapsamında
kaldığının anlaşıldığı, terör örgütü üyeleri olan Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın Dört
Ayaklı Minarenin yanından geçerek kaçtıkları, olay sonrasında maktül Tahir ELÇİ'nin Dört Ayaklı
Minare yanında olay yeri tutanaklarında geçtiği şekilde hareketsiz bir şekilde yattığının, başına,
otopsi tutanağında belirtildiği şekilde ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiğinin ve olay
neticesinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır.
Tahir ELÇİ'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin ele geçirilemediği, bu nedenle
Tahir ELÇİ'nin başına isabet eden mermi çekirdeğinin kimin silahından çıktığının net olarak tespit
edilemediği, ancak olay bütünlüğü ve deliller dikkate alındığında;
Olay yerinde görevli olan ve basın açıklamasının güvenliğini sağlamakla görevli polis
memurları Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan TABUR'un, basın açıklamasının yapıldığı sokağın
üst kısmında bulunan Balıkçılarbaşı mevkiinde polis memuru olan maktüller Ahmet ÇİFTASLAN
ve Cengiz ERDUR'u şehit eden PKK/KCK Terör Örgütü üyeleri Uğur YAKIŞIR ve Mahsum
GÜRKAN'ı etkisiz hale getirmek amacıyla olayda silah kullandıkları, terör örgütü üyeleri Uğur
YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın da olay bütünlüğü içerisinde silah kullandıkları, terör örgütü
üyesi Uğur YAKIŞIR'ın polis memuru Sinan TABUR'u silahla hayati tehlike geçirecek şekilde
yaraladığı, Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın polis memurlarının bulunduğu noktadan
geçerek kaçmaya çalıştıkları esnada polis memurları Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan
TABUR'un terör örgütü üyeleri olan Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'a ateş ettikleri, Uğur
YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın Dört Ayaklı Minarenin yanından geçtikleri esnada maktül
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Tahir ELÇİ'nin Dört Ayaklı Minarenin yanında olduğu, silah seslerinin kesilmesi ile birlikte
maktül Tahir ELÇİ'nin yerde yattığının ve otopsi raporunda belirtildiği şekilde başına isabet eden
mermi çekirdeği nedeniyle vefat ettiğinin anlaşıldığı, polis memurları Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve
Sinan TABUR'un, iki polis memurunu şehit eden ve polis memuru Sinan TABUR'u da yaralayan
terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek için görevlerinin icrası kapsamında silah kullandıkları,
terör örgütü üyelerinin kaçış güzergahına doğru ateş etmeye devam ettikleri, terör örgütü üyelerinin
kaçış güzergahının, maktül Tahir ELÇİ'nin bulunduğu yön olduğu, dolayısıyla polis memurları
Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan TABUR'un, Tahir ELÇİ'nin bulunduğu yöne doğru ateş
ettikleri, amaçlarının kaçmaya çalışan ve olayda silah kullanan terör örgütü üyelerini etkisiz hale
getirmek olduğu, Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan TABUR'un, silahlarıyla terör örgütü
üyelerine doğru ateş ettikleri esnada, mesleki tecrübe ve yetenekleri ile kaçan terör örgütü
üyelerini etkisiz hale getirecekleri ve olayda başka bir şahsa zarar vermeyecekleri inanç ve
düşüncesiyle hareket ettikleri, maktül Tahir ELÇİ’nin ölümü şeklinde gerçekleşen neticeyi
istemedikleri kabul edilmiştir.
Adı geçen terör örgütü mensuplarından Mahsum Gürkan'ın, ilimiz Sur ilçesinde
gerçekleştirilen operasyonlarda, ölü olarak ele geçirilen 7 örgüt mensubunda biri olduğu
19/03/2016 tarihli Adli Tıp Kurumu raporundan anlaşılmıştır.
Olay içerisinde bulunan PKK/KCK terör örgütü üyeleri Uğur YAKIŞIR ve Mahsum
GÜRKAN'ın, olay sırasında iki polis memurunu şehit ettikleri, şüpheli Uğur YAKIŞIR’ın polis
memuru Sinan TABUR'u öldürme kastı ile yaraladığı, dolayısıyla bu iki terör örgütü üyesinin de
olay bütünlüğü içerisinde silah kullandıkları, maktül Tahir ELÇİ'nin Dört Ayaklı Minare yanında
mermi çekirdeğinin kendisine isabet ettiği anda hangi pozisyonda olduğunun net olarak tespit
edilemediği, maktül Tahir ELÇİ'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin ele geçirilememesi ve
maktülün vurulma anının ve bulunduğu pozisyonun görüntüsünün bulunmaması dikkate
alındığında; PKK/KCK terör örgütü üyeleri olan Uğur YAKIŞIR ve Mahsum GÜRKAN'ın
silahından çıkan kurşunlardan birinin de maktül Tahir ELÇİ'ye isabet etmiş olabileceği, olay
sırasında terör örgütü üyelerinin kolluk görevlisi olan polis memurlarına karşı silah kullandıkları,
silahla ateş ettikleri, olayda sivil başkaca şahısların zarar görme ihtimallerini öngörmelerine
rağmen bu hususu dikkate almaksızın ve meydana gelebilecek yan neticeler yönünden kayıtsız
kalarak eylemlerine devam ettikleri, PKK/KCK terör örgütü üyeleri olan Uğur YAKIŞIR ve
Mahsum GÜRKAN'ın, maktül Tahir ELÇİ'nin ölümü şeklinde gerçekleşen yan neticeye karşı
kayıtsız kalarak meydana gelen yan netice yönünden 5237 sayılı TCK’nin 21/2 maddesi
kapsamında olası kastla hareket ettikleri kabul edilmiştir.
Maktül Tahir ELÇİ'nin ölümü ile neticelenen olayda, ölümü meydana getiren ateşli silah
mermi çekirdeğinin ele geçirilememesi nedeniyle hangi silahtan atıldığı tam olarak tespit
edilememiş ise de; yukarıda anlatıldığı şekilde olay bütünlüğü içerisinde silah kullandıkları
anlaşılan polis memurları Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve Sinan TABUR'un bilinçli taksir
derecesinde sorumluluklarının bulunduğu yönünde; PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve hakkında
yakalama kararı bulunan Uğur YAKIŞIR'ın ise olası kastla sorumluluğunun bulunduğu yönünde
haklarında kamu davasının açılmasına yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu kabul edilmiştir.
F-TALEP
Şüphelilerin yargılamalarının yetkili ve görevli mahkemenizde yapılarak delillerin takdiri
mahkemenize ait olmak üzere;
1-Şüpheliler Mesut SEVGİ, Fuat TAN ve müşteki-şüpheli Sinan TABUR'un; Maktül Tahir
ELÇİ'ye yönelik Bilinçli Taksirle Öldürmeye Sebebiyet Verme suçundan eylemlerine uyan 5237
sayılı TCK'nın 85/1, 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA,
2-Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın;
a) Maktüller Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan 'a karşı eylemi nedeniyle her iki
maktül yönünden ayrı ayrı olmak üzere 3713 sayılı TMK'nın 4/a maddesi delaletiyle TCK'nın
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82/1-g maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMASINA; Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın
alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca ARTTIRILMASINA,
b) Maktül Tahir ELÇİ'ye yönelik eylemi nedeniyle 3713 sayılı TMK'nın 4/a
maddesi
delaletiyle
5237
sayılı
TCK'nın
81,
21/2
maddeleri
uyarınca
CEZALANDIRILMASINA; Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı
yasanın 5/1 maddesi uyarınca ARTTIRILMASINA,
c)Müşteki-şüpheli Sinan Tabur'a, karşı eylemi nedeniyle 3713 sayılı TMK'nın 4/a
maddesi
delaletiyle
5237
sayılı
TCK'nın
82/1-g,
35
maddeleri
uyarınca
CEZALANDIRILMASINA; Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı
yasanın 5/1 maddesi uyarınca ARTTIRILMASINA,
d) Olay günü suçta kullanmış olduğu silahın niteliği gereği 3713 sayılı TMK'nın
4/a maddesi delaletiyle 6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca
ARTTIRILMASINA,
e)Müşteki Abdurrahman Sarı'ya karşı eylemi nedeniyle 3713 sayılı TMK'nın 4/a
maddesi delaletiyle 5237 sayılı TCK'nın 151/1 maddesi uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca
ARTTIRILMASINA,
f)Terör örgütü üyesi olan şüphelinin, yukarıda kabulü yapılan, iki polis memurunu
şehit etme, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs etme, maktül Tahir ELÇİ'yi olası kast ile
öldürme şeklindeki eylemlerinin TCK'nın 302/1 maddesindeki suça vücut vermekle, şüphelinin
3713 sayılı TMK'nın 4/a maddesi delaletiyle 5237 sayılı TCK'nın 302/1 maddesi uyarınca
CEZALANDIRILMASINA; Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın alacağı muhtemel cezasının 3713 sayılı
yasanın 5/1 maddesi uyarınca ARTTIRILMASINA,
3-Adli Emanette bulunan HCS254 seri numaralı Glock marka silahın, TCK'nın 54/1.
maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, emanetteki diğer materyallerin dosyada delil olarak
saklanmasına,
4-Şüpheli Uğur YAKIŞIR hakkında TCK'nın 58/9 maddesinin UYGULANMASINA,
5-Şüpheli Uğur YAKIŞIR'ın işlemiş olduğu kasti suçlar nedeni ile TCK’nun 53. maddesi
gereğince belli hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA,
6-CMK’nun 325/1. maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin şüphelilerden
TAHSİLİNE,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.20/03/2020
NAZIM TÜZÜN
190417
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır
NOT: Mahsum GÜRKAN'ın, maktül Tahir ELÇİ'ye karşı öldürme, Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet,
Ahmet
ÇİFTASLAN ve Cengiz ERDUR'a karşı öldürme suçlarından ölüm kaydı nedeniyle; Ahmet SANLI'nın
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Maktül Tahir ELÇİ, Ahmet ÇİFTASLAN ve Cengiz ERDUR'a karşı
öldürme, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçları yönünden Ek Kovuşturmaya Yer
Olmadığına Dair Karar verilmiştir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

