
YURTBAȘI (ȘEXAN) KÖYÜ
ARAȘTIRMA - İNCELEME 

RAPORU

30 HAZİRAN 2021





3 

Ayrıca Van Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 08.06.2011 tarih ve 

B.18.4.İÇO.4.65.00.03.220/1393 sayılı yazısı ile de Yurtbaşı Köyü’nde işletilmesi planlanan 
mermer ocağının ÇED yönetmeliği kapsam dışında olduğuna dair karar verilmiştir.

Söz konusu ticari şirket tarafından alınan Çevresel Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir 

belgesi üzerine (11.06.2004 tarihinden hemen sonra) şirketçe 69664 ruhsat numaralı 2550287 

erişim numaralı alan sınırları içinde (Gürpınar ilçesi, Yurtbaşı köyü) 2 ay gibi kısa bir 

süreliğine traverten ocağı faaliyeti başlatılmıştır. 

Daha sonra, şirketin kendi beyanlarına göre (16.09.2020 tarihli Proje tanıtım sunum 

dosyasında) piyasa şartları ve gerekli izin prösedürlerinin tamamlanamamasından kaynaklı 

olarak üretim yapılması şirketçe durdurulmuştur. ÇED mevzuatı gereği 5 (beş) yıl yatırımın 

yapılmaması üzerine tüm izin ve ruhsatları iptal olur. Bu kapsamda söz konusu Yurtbaşı Köyü 

mermer madenine ilişkin adı geçen şirkete ait tüm izin ve ruhsatlar hukuken iptal olmuştur.  

Söz konusu mermer madeninin faaliyet alanı 56,52 hektar olup, bu alanın 24,25 hektarlık 

alanı ÇED izin alanı olarak belirlenmiştir. 

ÇED yönetmeliği gereği iptal olan izin ve ruhsatları nedeniyle adı geçen şirket 16.09.2020 

tarihinde proje sunum dosyası hazırlayarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunmuştur. 

Şirket başvurusu, bakanlığın E-ÇED duyuru sistemine (eced-duyuru.csb.gov.tr) 17.09.2020 

tarihi ile kaydı yapılarak “Çed Süreci Başlayan” etiketi almıştır. 24.11.2020 tarihinde ise yine 

bakanlığın e-çed sisteminde “ÇED GEREKLİDİR” etiketi alarak ÇED süreci başlatılmıştır. 

Yurtbaşı Mahallesi’nde bulunan mermer/traverten madenine ait ÇED süreci halihazırda halen 

devam etmekte olup ÇED süreci tamamlanmamıştır. 

ÇED Yönetmeliği gereği ÇED süreci tamamlanmayan madende şirketçe herhangi bir faaliyet 

ve işlemin yapılması mümkün değildir.  

Heyet tarafından yetkililer ile yukarıda izah edilen süreçler bakımından 02.06.2021 tarihinde 

yapılan görüşmede ÇED sürecinin devam ettiği teyit edilmiştir. Müdürlük yetkililerince, 

Yurtbaşı Mahallesi sakinlerine ait ahırların yıkımı ile ilgili yapılan görüşmede ise, söz konusu 

yıkım işlemleri ile ilgili karar ve işlemlerin kendilerine ait olmadığı, bu süreç ile ilgili bilgi 

sahibi olmadıklarını, söz konusu arazinin hazineye ait olduğu ve yerle ilgili iş ve işlemlerin 

mülki idare amiri olan Gürpınar Kaymakamlığı’nın tasarrufunda bulunduğu belirtilmiştir.  

Gürpınar Kaymakamlığı, 2021 yılı Ramazan ayı içerisinde (Mayıs 2021) köylülerin maden 

sahası içinde olduğu iddia olunan ahır ve ağılların yıkım işlemleri için Güzelsu Jandarma 

Karakol Komutanlığı bünyesindeki güvenlik güçleri ile birlikte köye iş makinesi göndermiştir. 

Belirtilen tarihte iş makinesi operatörü bu yıkımı yapamayacağını belirterek köyden ayrılması 

üzerine Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki güvenlik güçleri de daha sonra 

tekrar geleceklerini beyan ederek köyden ayrılmışlardır. 

Daha sonra Gürpınar Kaymakamlığı, Gürpınar Belediyesi’ne ve Gürpınar Güzelsu Jandarma 

Karakol Komutanlığı’na tahliye ve yıkım için yazılı talimat vermiştir.(heyetimizce tarih bilgisi 

yazılı talimatların yer aldığı belgeye  ulaşılamamıştır) 
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Gürpınar Kaymakamlığı’nın talimatı üzerine Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı’na 

bağlı kolluk ve güvenlik korucuları 26.05.2021 tarihinde Yurtbaşı (Şéxan) Mahallesine 

yanlarına Gürpınar Belediyesine ait iş makinalarını da alarak yıkım işlemleri için gitmiştir. 

 

Heyetçe yapılan inceleme ve görüşmelerde mahalle halkına öncesinde herhangi bir bilgi 

verilmeden veya ihtarname gönderilmeden yıkım işlemlerine başlandığı öğrenilmiştir. Yıkım 

işlemlerini haber alan köy halkı yıkımı engellemek için söz konusu alana gitmek istese de 

güvenlik güçleri tarafından engellenmiş, karşı çıkanlara müdahale edilmiştir. 

 

Bir kısım heyet üyesi tarafından 02.06.2021 tarihinde Gürpınar Kaymakamlığı ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede ise, söz konusu arazinin hazineye ait olduğu, maden 

ocağını işletmek isteyen firmanın başvurusu üzerine tahliye süreçlerini başlattıklarını, köy 

halkına tebligatlar yapıldığını ama köy halkının tebligatları almadıklarını fakat daha sonra 

ilanen tebligatlar yapıldığını, buna rağmen hazine arazisinin köy halkı tarafından tahliye 

edilmediği ileri sürülmüştür.  

 

Söz konusu tahliyeye ilişkin başvurucu şirketin dilekçesi ve sonrasında mahalle sakinlerine 

gönderildiği ileri sürülen tebligatların usulüne uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi 

için işlemlere ait belgeler istenmiş ise de belgelerin verilemeyeceği Van Baro Başkanlığı’nın 

yazılı talebinin olması gerektiği beyan edilmiştir. Bu hususta Van Barosu Başkanlığı gerekli 

bilgi ve belgeleri ilgili kurumlardan istemiş olup söz konusu yazıya işbu raporun yayım tarihi 

itibariyle henüz cevap verilmemiştir. 

 

26 Mayıs 2021 tarihinde Köy/Mahalle sakinlerine herhangi bir bilgi verilmeden asker ve 

güvenlik korucuları eşliğinde yıkım işlemlerine başlanmıştır. Yıkım işlemlerini haber alan 

köy halkı yıkımı engellemek için söz konusu alana gitmek istese de güvenlik güçleri 

tarafından engellenmiş, karşı çıkanlara müdahale edilmiştir.Yapılan yıkım faaliyetinde 

mahalle halkına ait 35 adet ahır yıkılmış ve kullanılamaz hale getirilmiştir. 

 

YURTBAŞI (ŞEXAN) MAHALLESİNE AİT BİLGİLER 
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Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi idari olarak Gürpınar ilçesine bağlı olup ilçe merkezine uzaklığı 

yaklaşık 50 km’dir. Mahallede 70 hane bulunmakta olup nüfus 2021 yılı verilerine göre 

478’dir. Öncelikli geçim kaynağı hayvancılık olan köyde yaklaşık 6.000 civarında küçükbaş, 

350 civarında büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi bir vadi içine 

kuruludur. Mermer yatağı vadinin bir tarafını oluşturan tepedir. Maden sahası olarak tarif 

edilen yer yerleşim yerinin neredeyse sıfırından başlamakta ve yerleşim yerine dik olarak 

yükselmektedir. Mermer yatağı köylünün meraya ulaşım sağlayabildiği yol üzerindedir. 

Heyetçe yapılan gözlemlerde mahalle sakinlerinin hayvancılık faaliyetlerinin tamamının söz 

konusu maden sahasının da içinde yer aldığı alanda sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Mermer 

yatağının işletilmesi durumunda köylünün mera ile ilişkisi kesilecektir. 
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HEYETİN MAĞDURLARLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER 

Heyet tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde Yurtbaşı (Şéxan) Mahallesi’ne ziyaret 

gerçekleştirilmiş olup olaya tanıklık yapan, olayda yaralanan ve gözaltına alınan yurttaşlar da 

dahil olmak üzere çeşitli yaş gruplarında kadın, erkek ve çocuklarla görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmede yer alan yurttaşların isim ve kimlik bilgileri yurttaşların talebi 

üzerine rapora geçirilmemiştir.. 

Van İli Gürpınar İlçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi’nde yapılmak istenen mermer/traverten 

ocağı çalışmasında yaşananları köylüler anlatıyor; 

 "26 Mayıs 2021 günü sabah saatlerinde, köye operasyon yapıldı. Operasyon yapan 

askerlerin yanında, korucular da vardı. Ben ve büyük  kardeşimi (50 yaşılarında) ters kelepçe 

yaparak gözaltına aldılar. Karakola götürülmeden önce 2.5 saat kadar zırhlı araç içinde 

bekletildik.  Gözaltına aldıkları zırhlı araçta tekme ve yumruk atarak darp ederlerken, 

hakaret ve küfürlere de devam ettiler. Daha sonra kardeşim ve beni Hoşap karakoluna 

götürdüler. Kardeşim, karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Ben ise 

Gürpınar'a gönderildim. Akşam saat 19.00'da alındığım gözaltından, sabah saat 09.00'da 

savcılığa çıkmadan, karakoldan serbest bırakıldım. Operasyondaki uzman çavuşun hakkımda 

verdiği şikâyet üzerine gözaltına alındım. Evimde çalışan kimse yok.  Bir tek ben çalışıyorum, 

asker sadece bana iftira atmak için tekme attığımı söyledi ama asla öyle bir şey olmadı. Bu 

sebeple ben şikâyetçi değilim sadece mağduriyetimizi anlatıyorum.” 

“Askeriye köylünün yanıma gelmesine izin vermedi, insanların üzerinden havaya doğru ateş 

açtı. Bu köylü çok mağdur inan ki şuan bir inek yavrusu ahır yıkıldığı için kendi yaşadığımız 

evin içinde bağlı. Bu köyün koyunları, ahırlar yıkıldığı için şimdi açıkta bekliyor.  Bazı aileler 

kuzuları kendi evlerinin önüne getirdiler. Şuan yaz, peki kış ayında ne yapacağız? Ateşten 

önce ben gittim yıkım yapılan alanın önüne, o sırada asker beni yere attı üzerime çöktü ve 

yerde beni dövmeye devam ettiler. En az 10 kişi beni dövmeye çalışıyordu o kadar çok 

kalabalıklardı ki çember dışında kalan askerlerin yumruk atmak için kolu yetişmiyordu.” 

“Darp raporu için beni hastaneye  götürdüler. Ben de kolumdaki yaraları kapatıp doktora 

göstermedim. Vücudumda darp  izi yok, doktordan kolumdaki izleri sakladım, doktor 

sorduğunda da daha önce oldu dedim.” 

“Bir kaç sene önce yine gelmişlerdi. Biz dedik ki siz burada çalışma yaparsanız biz burada 

yaşayamayız zaten tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanları da meraya götüreceğimiz 

tek yol ise çalışma yapacağınız alandan geçiyor. Buna rağmen çalışmalara  başladılar. 2 ay 

burada çalıştılar. Bu 2 ay içerisinde mermeri kesmek için kullandıkları suyu içen 500'den 

fazla tavuk zehirlendi. Daha sonra koyunlar hastalandı veteriner hekim çağırdık.  Veteriner 

bize koyunların içtikleri sudan dolayı midelerinde taşlanma olduğunu söyledi. Şikayetçi olduk 

daha sonra Ankara'dan 2 mühendis geldi. Mühendisler inceleme sonucunda bu mermer 

ocağının çalışmaya uygun olmadığına karar verdiler. Burasının yerleşim yeri olduğunu ve 

kesinlikle mermer ocağına elverişli olmadığını söylediler. Bu rapor üzerinden 14 yıl geçti ve 

geçtiğimiz ramazan ayında geri geldiler. Biz müdahale ettik 14 yıldır bu çalışma yapılmıyor 

şimdi neden çalışma yapıyorsunuz dedik. Bir çare bulun sonra çalışma yapın diye şirket 

yetkilileriyle konuştuk. Onlarda zaten 14 yıldır çalışma yapmıyoruz bu süre içerisinde kendi 

çarenizi bulsaydınız dedi. Bunun üzerine çalışma alanına girdik, geri çekildiler. Yaklaşık bir 

ay sonra tekrar geldiklerinde bu olaylar yaşandı.” 
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“Bu köyde yaklaşık 6.000 küçükbaş, 350 büyükbaş hayvan var. Köyün giriş ve çıkışı olan tek 

yol var eğer o yol kapanırsa, büyük bir mağduriyet olacak ve tüm köyün taşınması 

gerekecek.” 

“Kepçe ahırları yıkmaya başladığı zaman, samanlıkların içinde çocuklar vardı. Babaları zar 

zor samanlığa girerek çocuklarını çıkardı. Bu sırada yıkmaya devam ediyorlardı. Ondan 

sonra zaten beni yere yatırıp dövmeye başladılar. Ben de o esnada çok korktum. Kendi 

kendime dedim ki bunlar askerdir, devlettir beni öldürecekler. Yalvardım dedim beni 

dövmeyin, öldürmeyin yıkın gitsin.''   

Olay günü eşi köy dışında bulunan 8 aylık hamile S.Y. ve 17 yaşındaki kızı S.Y. ile yapılan 

görüşmede: “Babam ve 15 yaşındaki erkek kardeşim uzak köylerde çobanlık yapıyorlar. Olay 

günü köyde değillerdi. Buraya ahırlarımızı yıkmaya geldikleri zaman kadın asker de 

getirmişlerdi, sırf biz onlara engel olmayalım diye. Etrafımızda erkek jandarmaların dışında 

dört- beş tane kadın jandarma vardı. Annem kadın jandarma ile konuştu, o da sinirlenerek 

annemi yere itti. Annemin hamile olduğunu da gördü. O itince annem sırt üstü yere düştü. Ben 

kadın jandarmaya gidip neden annemi ittiğini sordum. Bana dedi ki sen nasıl benimle böyle 

konuşmaya cüret edersin, bana elini kaldırdı beni dövmeye çalıştılar. Bir tane asker kolumu 

tuttu ve arkaya çevirdi, sıktı ve arkadan tutmaya devam etti. Ben de bana dokunmayın falan 

dedim. Kadın jandarma gelip kolumu tuttu. Komutan geldi dedi “sen nasıl bizimle böyle 

konuşursun, götürün bunu, bu bizim bayana el kaldırmış” kadın jandarma kolumu daha da 

sıktı, baya canımı yaktı. Arkaya götürdüler beni, kelepçe takacaklardı ama amcamlar izin 

vermedi. Amcamlar dedi ki nereye götürüyorsunuz o küçüktür. “O da dedi ki bana el kaldırdı, 

kimse bana el kaldırmaya yeltenemez.” Amcamlar bırakmadı yoksa beni kelepçe takıp 

götüreceklerdi. Durmadan tehdit hakaretler ediyorlardı. Bize sakın engel olmayın yoksa sizi 

bu köyde bile barındırmayız diyerek tehdit ettiler. Annem 8 aylık hamile. Düştükten sonra 

ambulans veya doktor çağırmadılar. Ama annem düşük tehlikesi geçirdi. Köyün ortasında 

bayıldı, köydeki kadınlar yardım etti. Hala ağrıları devam ediyor. Bizim amacımız 

hayvanlarımızı çıkarmaktı. Bütün köylünün de amacı buydu.” 

”Olanlar üzerine babam geldi. Çünkü hayvanlarımız ahırsız kaldı. İneklerimizi tandır evine 

bağlıyoruz. Çünkü hiçbir yer yok. Akşamları da tandır evinde kalıyorlar. Bazısı kuzulara 

evinde bakıyor mecburiyetten. Biz duyduk ki mermer ocağı yapacaklarmış. Biz razı olmadık. 

Sabah erkenden geldiler. Toz bulutu gördük. Askerleri görünce de endişelendik o tarafa 

doğru gittik. Hayvanlarımızı salıp hemen ardından yıkıyorlardı. Yetmezmiş gibi bir de 

hayvanların peşinden koşuyorduk. Asker, kepçe hepsi birlikte geldiler. Asker barikat 

kuruyordu, geçmemize izin vermiyordu. Özellikle kadınların geçmesine izin vermiyorlardı. 

Zaten o esnada annemi ittiler. Amcamlar engellemeye çalıştılar ama amcamlara taş attılar. 

Ahırları yıkmışlardı. Amcam N.Y. nin ahırı tek kalmıştı. Yıkmaya geldiler amcam izin vermek 

istemedi. Bir tane asker amcama silah doğrulttu. Dedi siz bir şey yaparsanız sizi öldürürüz.  

amcam ahırın damına çıktı, Sonra iki kişi gidip sürükleyip aşağı attılar. Tekme tokat hepsi 

dövdüler. Ondan sonra artık silah sesleri duyulmaya başladı. Havaya ateş ediyorlardı. 

Ayaklarımızın dibine biber gazı kapsülleri atıyorlardı. Çocuklar ortalıkta kaçışıyorlar, 

çocuklara taşlar atıyorlardı. Şans eseri bir şey olmadı ama hepsi çok korktular. Bizlerin 

içinde yaşlı, hasta, çocuk olmasına rağmen bayılmamız için gaz atıyorlardı. Biz o 

kapsüllerden topladık. Bir poşet dolusu kovan, kapsül topladık. En son amcamın ahırı 

kalmıştı, onu tam yıkamadılar. Çünkü ahır tepedeydi. Dediler bunu yıkarsak kepçe devrilir, 

biz gidelim, yarın yeni bir kepçe ile gelelim dedi. Olaylar esnasında kadınlara özellikle çok 
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kötü davrandılar. Yere düşenin üzerine basıyorlardı. Daha yedi gündür doğum yapmış bir 

kadını darp ettiler. O kadının ahırını boşaltmaya gittiklerinde tavuklarını tekmeleyip 

hayvanlarına zarar vermişlerdi. O da hayvanlarına yapılanlara tepki gösterdiğinde ona 

bağırdılar hakaretler ettiler. Pek çok kadını ayaklarıyla ezdiler. Komutanın kendisi bize bir 

şey söylemeye yeltenmeyin, sizi burada barındırmayız diyordu. Ona bir şey söyleyemiyorduk. 

Öyle bir bağırıyordu ki, görmeliydiniz”  

Olaylara tanıklık eden başka bir mahalle sakini: “Biz S.Y ile birlikte onlara yengemi ittikleri 

için yanlarına gittik. Askerler başlarına toplanmıştı. Bana ve kuzenime hakaretler ettiler.  

Bana kelepçe taktılar. Engel olmaya çalıştığımda bir uzman jandarma bana “sen niye 

komutana hakaret ediyorsun, o komutandır sen bir şey diyemezsin” deyip hakaretler etti. Ben 

de bunu yapamazsınız sizi şikâyet edeceğim deyince içlerinden bir kadın gelip benden özür 

diledi. Yapma şikâyet etme boş ver dedi. Ben senin yerine ona bağırırım dedi. Bu özür dileyen 

kişi dışında hepsi bizi itiyordu, resmen üzerimize taş atanlar vardı. Bir tanesi çok sinirliydi.” 

HEYET TARAFINDAN KONUNUN UZMANLARI İLE YAPILAN 

GÖRÜŞMELERDEN ULAŞILAN DEĞERLENDİRMELER 

Bölgede yapılan mermer maden ocağına dair jeoloji, çevre, maden ve ziraat alanlarında 

uzman kişilerle yapılan görüşmeler sonucu bölgedeki maden ocağının bölge üzerinde çok 

boyutlu olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Nitekim heyetçe yapılan araştırmada 

bizzat Gürpınar Kaymakamlığınca olay yerindeki maden sahasında 08.04.2004 tarih ve 384 

sayılı oluruyla İl Özel İdare Müdürü başkanlığında oluşturulan inceleme heyetince 

düzenlenen raporda mermer ocağının olumsuz etkilerinin bir kısmı tespit edilmiştir.  
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Mermer madeni çıkartılan alanda başta patlatma, tıraşlama, kırma ve taşıma işlemlerinin 

meydana getirdiği toz bulutu ve bu işlemlerde patlatma aşamasında kullanılan kimyasallar 

nedeniyle meydana çıkan ağır metaller havada asılı kalması nedeniyle rüzgarın taşıması ile 

yakın yerleşim yerindeki insan ve hayvanlar üzerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına 

sebep olabileceği öngörülmüştür. 

Van Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Engin IŞIK’ın belirttiği üzere bu şekildeki patlama, 

tıraşlama, taşıma ve diğer işlemler nedeniyle açığa çıkan toz kütlesi dairesel olarak 

yayılmakta bölgedeki çiçekli bitkilerin yüzeyini kaplayarak çiçekli bitkilerin döllenmesine 

engel teşkil etmekte ve bölgedeki florayı (bir bölge veya belirli bir yöredeki bitki, mantar ve 

bakteri türlerinin tümüne verilen ad) olumsuz anlamda değiştirmektedir. 

Yine bu toz kütlesi içerisinde yükselen ağır metallerin buluttaki su damlacıkları ile reaksiyona 

girmesi sonucu bölgede ve rüzgar ile taşınabildiği alanlarda asit yağmurlarına sebep 

olabileceği de uzmanlar tarafından aktarılmıştır. 

Asit yağmurları insan ve hayvan üzerinde doğrudan yakıcı ve yanıcı bir etki oluşturmasa da 

yağış olarak yeryüzüne inmesi durumunda başta bitki örtüsünü etkilemekte, bitki örtüsü için 

gelişimde doğrudan olumsuz bir etki oluşturduğu gibi toprağın PH değerinde düşüklüğe neden 

olup o toprakta yetişen bitki türünün gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Toprağın daha 

verimsiz olması nedeniyle gerek tarım gerek hayvancılığın doğrudan etkilenmesi söz 

konusudur. Rapora esas alınan maden ocağı bölgesinde de temel olarak hayvancılık yaygın 

olduğundan bölge insanının ekonomik anlamda da olumsuz etkileyeceği açıktır. 

Çevresel anlamda ses, görüntü, gürültü kirliliğine sebep olan bu maden ocağı yer altı yer üstü 

sularını da etkilemektedir. Asit yağmurları ile toprağa geçen bu ağır metaller ve yüzeyde 

kalmış ağır metallerin yüzey suları veya yağışlar ile toprağa emilmesi sonucu yer altı su 

kaynakları  başta yerleşim yerinde bulunan köylüler için kullanılamaz hale geldiği gibi yer altı 

su akışı ile suyun ulaştığı yerlerde de yeraltı sularının kullanılmaz hale gelmesine, insan ve 

hayvanlar için içilemez bitkiler için de kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır.Nitekim 

Yurtbaşı Mahallesi’ndeki vatandaşların aktarımına doğrultusunda 2004 yılında 3 ayı bulan 

maden sahasındaki çalışmalardan kaynaklı bir kısım koyun ve küçükbaş hayvanların telef 

olduğu bilgisi bu tespiti doğrulamaktadır.  

Patlama ve yüzeydeki hareketlilik yer altı sularının akış gücünü ve akış yönünü de 

değiştirebildiğinden bölge itibariyle kuraklık yaşanması da muhtemeldir. Yüzeyde kullanılan 

kimyasallar anakaya içerisinde bulunan kalsiyum minerallerinin çözülmesine sebep 

olduğundan suya karışan kalsiyum minerali suyun değerlerini de olumsuz anlamda 

etkileyebilmektedir. 

YAŞAM VE GEÇİM ALANLARINI SAVUNAN YURTBAŞI KÖYLÜLERİNE 

YÖNELİK KOLLUK MÜDAHALESİNE İLİŞKİN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

Heyetimizce Yurtbaşı Mahallesi (Şexan) sakinleri ile yapılan görüşmelerde 26 Mayıs 2021 

tarihinde sabah 10 sularında kendilerine öncesinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın 300 

civarında donanımlı asker ve geçici köy korucusunun ağır iş makineleri eşliğinde mermer 

ocağının bulunduğu alana geldikleri öğrenilmiştir. Durumu anlamaya çalışan köylüler ile 

özellikle köy merası içinde ve yine maden sahası ile neredeyse içe içe geçmiş alanda ahır ve 

ağılları bulunan köylüler söz konusu olay yerinde toplanmaya başlamıştır.  
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Heyetimizce köyde yaşayan değişik yaş grubundaki yurttaşlarla yapılan görüşmelerde 

köylülerin olay yerinde organize biçimde protesto eylemi düzenlemek için toplanmadığı, iş 

makineleriyle gelen kolluk güçlerinin herhangi bir uyarı ve bildirim yapılmaksızın ahır ve 

ağılları yıkacağının anlaşılması üzerine yıkımı bireysel çabalarla durdurmak için köylülerin 

olayların akışı içerisinde doğal  bir şekilde bir araya geldiği tespit edilmiştir. 

Yapılan görüşmelerde ahırları iş makineleriyle yıkılmaya çalışılan köylülerin ilk anda kolluk 

güçleriyle muhatap olduğu ancak bu kişilerin de darp edilerek yere yatırılarak ters 

kelepçelenip araçlarda saatlerce gözaltında bekletildiği belirtilmiştir. Olay sırasında 4 

köylünün darp edilerek gözaltına alındığı, gözaltına alınan 2 yurttaşın olay yerinde daha sonra 

salıverildiği ve diğer iki köylünün ilgili Jandarma Karakoluna götürülerek haklarında 

“Görevli Memura Direnmek” suçlamasıyla işlem yapılıp şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alındığı 

ve ifade işlemlerinin ardından salıverildikleri tespit edilmiştir.  

  

Köylülerce heyete verilen bilgilerde; maden sahası olarak tespit edilen yerin hâkim 

noktalarında konumlandırılan asker ve korucuların olay yerinde toplanan kitleye dağılmaları 

yönünde uyarı yapmadan taş ve kaya fırlatmaya başladığı ve akabinde yoğun olarak kitlenin 

bulunduğu alana gaz/sis bombaları atıldığı ileri sürülmüştür. Aynı anda asker ve geçici köy 

korucuları tarafından havaya gerçek mermilerle sayısı tespit edilemeyecek şekilde yoğun 

şekilde ateş açılmıştır. Kitleye doğru atılan gaz fişekleri köylülerden bazılarının kol ve 

ayaklarına isabet etmiş ve hafif olarak yaralanmaya sebebiyet vermiştir. Olayda köylülere 

yönelik kötü muamelenin daha çok güvenlik korucuları eliyle yapıldığı ileri sürülmüştür. Olay 

esnasına ilişkin köylülerce çekildiği anlaşılan birçok video görüntüsü de sosyal medya 

platformlarında paylaşılmıştır. Heyetçe izlenen görüntüler ile köylülerin olay anına ilişkin 

anlatımlarının birbirlerini destekler nitelikte olduğu tespit edilmiştir.  

Heyetçe köyde ve olay yerinde yapılan incelemelerde olay esnasında kullanıldığı belirtilen 

gaz bombalarına ait olduğu anlaşılan çok sayıda gaz bombası fişeği ile çeşitli uzun namlulu 

ateşli silahlardan atıldığı anlaşılan mermi fişeğinin köylüler tarafından olay yerinden 

toplandığı görülmüştür. 
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Olay esnasında kolluk güçlerince kullanıldığı anlaşılan gaz bombalarına ait fişekler üzerinde 

yapılan incelemede; kullanılan gaz bombalarının tamamının TİP1/A 37/38mm TEK 

ODACIKLI GAZ FİŞEKLERİ olduğu, üretim tarihlerinin Ekim 2014 ve son kullanım 

tarihlerinin Ekim 2018 olduğu görülmüştür. Yine gaz bombası fişekleri üzerinde büyük ve 

okunaklı harflerle “DİKKAT: SON KULLANIM TARİHİNDEN SONRA KULLANILMASI 

TEHLİKELİDİR” şeklinde uyarı yazılarına yer verildiği görülmüştür. Son kullanım tarihi 

geçmiş gaz bombası mühimmatının köylülere yönelik olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı 

tespit edilmiştir.  
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Şüphesiz kolluk, söz konusu faaliyetlerini yerine getirirken çeşitli yetkilerle donatılmıştır. 

Kolluk faaliyetleri doğası gereği temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliği taşıyan yetkiler 

içerir. Fakat Anayasanın 2.maddesinde de ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi gereği kolluk 

yetkileri çeşitli sınırlamalara ve denetime tabidir ve bu sınırlamaların ve denetimin özünde 

insan hakları kavramı bulunur. 

Heyetçe Gürpınar Kaymakamlığı ile yapılan görüşmede; yıkım için olay yerinde bulunan 

güvenlik güçlerine köylülerin taş atması üzerine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiği 

belirtilmiştir. 

Heyetimizce yapılan görüşmeler, inceleme, gözlem ve değerlendirmelerde Yurtbaşı (Şexan) 

Mahallesi’nde köylülere yönelik olarak kolluk güçlerince gerçekleştirilen müdahale bütünüyle 

Anayasa’da düzenlenen temel hakları hedef alan ve ağır hak ihlallerine yol açan bir müdahale 

olup olayın her yönüyle idari ve adli açıdan etkin, adil ve hızla soruşturulması gerekmektedir. 

Türkiye’de emniyet ve asayişin sağlanması ile güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, 

büyük ölçüde idari ve adli kolluk tarafından yerine getirilen faaliyetlerle sağlanır. Zira özel 

kolluk faaliyetleri daha dar bir alanda, belirli bir tür faaliyet konusunda yetkili ve görevli olan 

kolluk tarafından yerine getirilen faaliyetlerdir. Ancak söz konusu olayda güvenlik güçlerince 

yetki alanları dışındaki güvenlik korucularının toplanarak mevzuatta tanımlanmayan bir 

göreve yani toplumsal bir olaya müdahaleye getirilerek köylülere kötü muamelede bulunduğu 

iddiası dikkat çekici vahim bir iddiadır.  

Güvenlik korucularının görevleri Korucu Yönetmeliğinde (Md. 9) düzenlenmiştir. Bu 

görevler köy sakinlerinin ve mal varlığının (köy orta malı, köy tesisleri) korunmasına 

ilişkindir. Önleyici ve telafi edici tedbirler alır. Köy halkının can ve mal güvenliğine ilişkin 

tehditlere karşı köy halkını, köy muhtarını, zabıta görevlilerini, özel ve genel kolluk 

kuvvetlerini (jandarma ve diğer) bilgilendirir, onlarla işbirliği yapar. Delillerin tespiti, 

sanıkların belirlenmesi ve yakalanmasında görev üstlenir. Heyetçe yapılan inceleme ve 

değerlendirmelerde güvenlik korucuları mevzuatta açıkça belirtilen yetki ve sorumluluk 

alanları dışında kullanılmıştır.  

Güvenlik Korucuları (Geçici Köy Korucularının), mevzuata göre tayin edildikleri köyün 

sınırları içinde görev yaparlar. Ancak, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan köylerin 

hukuki statüsü mahalleye dönüştüğü için, buralarda görev yapan korucuların görev alanını 

mahalle olarak kabul etmek gerekir. Görev alanları ihtiyaç doğduğunda, geçici olarak, yetkili 

makamın (vali veya kaymakamın) onayı ile genişletilebilir veya görev yerleri değiştirilebilir. 

Ancak olayda yoğun bir şekilde güvenlik korucularının görev yaptıkları mahallelerinden 

getirtilerek yasanın amacına uygun yetkili makamlarca bir yetkilendirme yapılmadan yasada 

tanımlanan görevleri dışında toplumsal bir olayda kullanılmaları hem idari hem de adli açıdan 

da soruşturulmaya muhtaç bir konudur. 

Esasında olay yerinde protesto motivasyonu ile hareket etmeyen sadece yaşam,ekoloji ve 

ekonomik geçim alanlarına hukuk dışı yöntemlerle müdahale edilmesini barışçıl yöntemlerle 

engellemeye çalışan yurttaşlara yönelik benzeri olay ve eylemlerde görülmeyecek şekilde 

ölçüsüz ve orantısız yasaya aykırı kolluk müdahalesi gerçekleştirildiği ve yurttaşlar üzerine 
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ölümcül tehlikesi olan son kullanım tarihi geçmiş gaz bombası mühimmatının yoğun olarak 

kullanılarak yaşam hakları risk altına sokulduğu tespit edilmiştir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasanın Kişinin Hakları ve Ödevleri 

başlıklı ikinci kısmında 34’üncü maddede düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci 

fıkrasına göre, 

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkına sahiptir” 

Bu çerçevede toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecek herkes izin almaksızın toplantı ve 

gösteri yürüyüşü yapabilmektedir.  

Bu doğrultuda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çıkarılmış olup ilgili kanunun 

3’üncü maddesinde Anayasada hüküm altına alınan “Herkes, önceden izin almaksızın, bu 

kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli 

amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” maddesine yeniden yer 

verilmiştir.  

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi ifade özgürlüğünü şu şekilde 

düzenlemektedir:  

“1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi 

olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de 

verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema 

işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.  

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla 

öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu 

güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 

veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının 

önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan 

bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.” 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. Maddesi Dernek Kurma ve Toplantı 

Özgürlüğünü şu şekilde düzenlemektedir.  

“1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını 

korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına 

sahiptir. 

2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde 

olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç 

işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların 

kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında 

görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.” 
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“Toplanma Özgürlüğü”, çağdaş toplumlarda “Düşünceyi Açıklama Ve Bilgi Edinme 

Özgürlüğünün” bir uzantısıdır bu, özgürlüğün önemli bir gerçekleşme aracıdır. Toplanma, 

kişilerin görüşlerini açıklamak, fikirlerini ifade etmek için, özel veya kamuya ait, açık veya 

kapalı bir alanda bir araya gelmelerini ifade eder. Devletler, bireylerin, barışçı metotlarla, 

şiddete başvurmaksızın toplanma hakkını kullanabilmelerini sağlamakla, bu amaca yönelik 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Devletler toplantının barışçı karakterini sağlamak 

üzere gerekli önlemleri almak hak ve yetkisine sahiptir. Barışçı metotlarla yapılacak bir 

toplantının, şiddete dayanan karşı girişimlere sebep olması olasılığı toplanma hakkını ortadan 

kaldırmaz. Yasalara uygun olarak toplanma hakkını kullanan grupları devletler, diğer kişi 

veya grupların şiddete dayalı müdahalelerine karşı korumakla görevlidirler. Demokratik bir 

rejimde, karşı gösteride bulunma hakkı, gösteri özgürlüğünü paralize edecek, ortadan 

kaldıracak bir biçimde kullanılamaz. 

 

Heyetçe yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Yurtbaşı Mahallesi sakinlerine yönelik 

kolluk müdahalesinin somut bir yasal dayanağı ve yukarıda belirtilen temel mevzuat ile 

uyarlılığı bulunmadığı tespit edilmiştir.  

HEYETİN YURTBAŞI KÖYÜNDE YAPTIĞI İNCELEME VE GÖRÜŞMELERİNDE 

YAPTIĞI TESPİTLER; 

 Maden sahalarının ruhsatlandırılması ve işletilmesi için gereken emredici yasal 

prosedürler işletilmeden köy içinde yer alan ve bütünüyle yaşam alanı kapsamındaki 

sahadaki ticari bir şirketin hukuk dışı iş ve faaliyetleri bizzat kolluk ve mülki amirlik 

eliyle desteklenmiştir. 

 

 Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi’nde, idare talimatıyla belediye iş makineleri ile yapılan 

yıkım, hukuk ve yasaya aykırı bir şekilde yapılmış olup gerekli hukuki süreç 

izlenilmemiştir. 

 

 Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi’nde bulunan maden sahası için yasaya, usule ve en 

önemlisi bilimsel kriterlere uygun alınmış bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 

bulunmamaktadır. Halihazırda maden sahasının bulunduğu alan ve konum bilimsel ve 

yasal kriterler gözetildiğinde de ticari şirket lehine olumlu ÇED raporu verilmesine 

imkan görülmediği değerlendirilmiştir. 

 

 Ticari bir şirketin mülki amirliğe yaptığı başvuru üzerine girişilen yıkım faaliyetinin 

ileride alınması gereken Çevresel Etki Değerlendirme için olumlu rapor almaya 

yönelik olduğu zira yerleşim alanlarına belli mesafede maden sahalarının 

işletilemeyeceği yasanın amir hükmüdür. Sahada vatandaşlara ait ağıl ve ahırların 

yıkılmasındaki amacın belirtilen yerleşim yeri ile ilgili kriteri ortadan kaldırmaya 

yönelik olduğu tartışmasızdır.  

 

 Kamuoyuna da yansıyan görsel ve videolarda kolluk güçlerine komuta eden askeri 

görevlinin köylülerin hazine arazisine el attığı iddiası da araştırılmaya ve en önemlisi 

de adli yargı yerinde görülmeye muhtaç bir iddiadır. Zira yurttaşların köy ortak 
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mallarına veya Hazine adına kayıtlı taşınmazlarına el atması ile ilgili izlenecek 

prosedür mevzuatta hiçbir tereddütte yer vermeyecek kadar açıkça düzenlenmiştir.  

 

 Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan taşınmazların yıkıldığı iddiasına 

rağmen, sadece maden sahası alanında kalan ahırların yıkılması bu iddiayı 

zayıflatmaktadır. Heyetçe yapılan gözlemlerde halen birçok ahırın köy ortak malları 

üzerinde bulunduğu ancak bunlara hiç müdahale edilip yıktırılmadığı gözlemlenmiştir. 

 

 Gerçekleşen ihlalde  resmi makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda da yapılması 

zorunlu resmi kurallar uygulanmaksızın, keyfi ve personelin görev tanımının dışında 

müdahalelerin söz konusu olduğu kanaatine varılmıştır. İnsanların yaşam alanlarına ve 

mülkiyetlerine keyfi uygulama ve kararlarla müdahale edilmesi demokratik hukuk 

devletlerinde rastlanmaması gereken bir tablodur.  

 

 Yaşam alanlarına hukuka aykırı yol ve yöntemlerle müdahale edilmesine itiraz eden 

ve barışçıl şekilde olay yerinde toplanan vatandaşlara benzeri hiçbir olayda 

kullanıldığı görülmeyen oranda uyarı yapılmaksızın gerçek mermilerle ateş edilerek 

orantısız ve ölçüsüz müdahale edilmesi, müdahale sırasında çok sayıda son kullanım 

tarihi geçmiş ve insan sağlığı üzerinde ölümcül tehlikesi olduğu bizzat üzerinde yazılı 

olan gaz bombası mühimmatının kullanılması yurttaşların başta yaşam hakları olmak 

üzere toplantı, gösteri yürüyüş haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 Olayda kötü muameleye maruz bırakılarak darp edilerek gözaltına alınan yurttaşlara 

yöneltilen “görevli memura direnme” suçlaması ve olay akabinde şüpheli sıfatıyla atılı 

suçla kolluğa ifade için çağrılan köylülere yöneltilen suçlamaların tamamı yukarıda 

belirtilen kolluğun hukuka aykırı iş ve eylemlerini örtmeye yönelik olup cezasızlık 

politikasının bir uygulamasıdır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Heyetçe yapılan inceleme, gözlem, araştırma ve görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen 

önerilerin kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması gerekli görülmüştür. 

 

 Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi sakinlerine yönelik olarak gerçekleştirilen orantısız ve 

ölçüsüz kolluk müdahalesi her yönüyle adli ve idari açıdan adil, etkin ve tarafsız olma 

ilkeleri doğrultusunda soruşturulmalı ve failler tespit edilerek yargı önüne 

çıkarılmalıdır.  

 

 Yurttaşlar üzerinde son kullanma tarihi geçmiş gaz bombası mühimmatı 

kullanılmasına ilişkin talimat veren ve bu mühimmatı kullanan kişilerin yurttaşların 

yaşam haklarını ağır suretle ihlal ettikleri gözetilerek hızla tespit edilerek yargı önüne 

çıkarılmalıdır.  
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 İdare, ticari bir şirket ile yurttaşlar arasında meydana gelen uyuşmazlıkta tarafsızlığını 

bir kenara bırakarak şirket yanında yer alarak yurttaşlar aleyhine ağır hak ihlali 

yaratan karar ve eylemlerinden derhal vazgeçmelidir. 

 

 Yurtbaşı (Şexan) Mahallesi sakinlerinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakları korunarak 

maden sahası olarak tespit edilen ve esasında yaşam alanı içerisinde bulunan 

maden/traverten ocağı ile ilgili şirketin 17.09.2020 tarihli dosyası rededilerek,bu alan 

köy ortak malı olarak tespit edilerek yurttaşların kullanımına tahsis edilmelidir.  

 

 Yurtbaşı Mahallesi’ne  ait mezarlığa da yakın alanda  olan bu maden ocağının zaman 

içerisinde geniş alana etki edecek olması sonucu mezarlıkların da tahribatına neden 

olacağı açık olup yöre insanı için manevi değeri yüksek olan mezarlıklara  zarar verici 

etkisi olacak bu maden ocağının devamı yönündeki  girişimlere son verilmelidir.   

  

 İdare ve ilgili kurumlarca maden sahası olarak tespit edilen yere ilişkin derhal yasaya 

uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirme Raporu süreci tamamlanarak söz konusu 

yerde ticari şirketlerin faaliyetleri önlenmelidir. 

 

 26 Mayıs 2021 tarihinde darp edilerek gözaltına alınan ve sonrasında kolluğa 

çağrılarak şüpheli olarak işlem yapılan yurttaşlar hakkındaki suçlamalarla ilgili derhal 

takipsizlik kararı verilmeli ve işkence ve kötü muamelenin failleri de tespit edilerek 

yargı önüne çıkarılmalıdır.  

 

 Olayda ahır ve ağılları yıkılarak hayvanları telef edilen yurttaşlar tespit edilerek maddi 

ve manevi zararları derhal karşılanmalıdır.  

 

 

Van Barosu 

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi 

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Untitled-1.pdf
	Page 1

	Untitled-2.pdf
	Page 1


