10

Haber

Almanya Heyetinin TBMM Temasları

Neonazi  Cinayetlerini  Araþştýırma  Komisyonu  Baþşkanýı  Sebastian  Edathy,  “Amacýımýız  
kurbanlarýın  aileleri  ve  anýısýı  için  bu  olaylarýı  açýıklýıðğa  kavuþşturmak.  Aynýı  zamanda  tüm  Alman  
toplumunda  devlete  duyulan  yitirilmiþş  güvenin  yeniden  tesis  edilmesine  katkýıda  bulunmak  
istiyoruz.”
Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren
aşırı sağcı “Nasyonalsosyalist Yeraltı”
cinayetlerini araştıran Almanya Federal
Cumhuriyeti Neonazi Cinayetlerini
Araştırma Komisyonu üyeleri, 14
Şubat’ta TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer
Üstün’ü ziyaret ederek çalışmaları
hakkında bilgi verdi.

nedenlerini araştırmak için bu
komisyonu kurdu.” dedi.

Görüşmenin ardından basına açıklama
yapan Üstün, Almanya’nın konuya
ciddiyetle eğilip çözmeye çalıştığını
söyledi. Yakın zamanda olaylarla ilgili
bazı kişiler hakkında dava açıldığını
ifade eden Üstün, davaların 17 Nisan’da
başlayacağını, kendilerinin de ilk
duruşmayı izlemek üzere Almanya’ya
gideceğini söyledi.

Yaz sonunda Komisyonun
çalışmalarıyla ilgili sonuç raporu
açıklayacaklarını bildiren Edathy,
raporu Türkçe olarak da yayımlamak
istediklerini söyledi.

Araştırma Komisyonu Başkanı
Sebastian Edathy ise suçluların ortaya
çıkarılmasının Alman devletinin
sorumluluğu olduğunu ifade ederek,
“Almanya’da 3 kişilik aşırı sağ
terör hücresi bir dizi cinayet işledi.
Kurbanların 8’i Türktü. 2012 başında
Federal Parlamento bu olayların 13
yıl boyunca ortaya çıkarılamamasının

Edathy, “Amacımız kurbanların
aileleri ve anısı için bu olayları
açıklığa kavuşturmak. Aynı zamanda
tüm Alman toplumunda devlete
duyulan yitirilmiş güvenin yeniden
tesis edilmesine katkıda bulunmak
istiyoruz.” dedi.

‘Komisyon Zor Bir Görev
Üstlendi’
Konuk heyet, aynı gün TürkiyeAlmanya Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç
ile görüştü. Toplantıya; Dostluk
Grubu Başkanvekili AK Parti İstanbul
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar,
AK Parti Mersin Milletvekili Çiğdem
Münevver Ökten, AK Parti İstanbul
Milletvekili Osman Aşkın Bak ve CHP
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen
Öğüt de katıldı.

Komisyonun zor bir görev üstlendiğini
belirten Dostluk Grubu Başkanı
Kılıç, “Bu zor görevi, hem Almanya
hem de Almanya’daki Türkler
açısından şeffaflıkla yürüttüğünüzü
biliyorum ve aynı şekilde ciddiyetle
sonuçlandıracağınızdan ve
sorumluların hesap vermek zorunda
kalacaklarından eminim.” dedi.
Kılıç, gerek suçluların yakalanması,
gerekse sorumluların hesap vermesi
konusunda Komisyon çalışmalarına
gereken desteği sağlayacaklarını
belirtti.
Komisyonun tespitlerini Dostluk
Grubu üyeleriyle paylaşan Edathy
şunları söyledi: “Aşırı sağ örgütlerin
gerçekleştirdiği tehlike ve şiddet
olayları küçümsenmiş, soruşturmalara
emniyet önyargılı yaklaşmıştır. Emniyet
bu önyargılı yaklaşımının yabancı
düşmanlığı olabileceğini göz önünde
bulundurmamıştır. Almanya’da emniyet
içinde 26 kurum bulunmaktadır ancak
bu süreçte kurumlar arası iletişim
eksikliği dikkat çekmiştir.”

