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Mart 2019'da Christchurch Camilerine 
Yapılan Saldırı ile ilgili Kraliyet Soruşturma 
Komisyonu (Kraliyet Komisyonu), Genel 
Vali Ekselansları Dam Patsy Reddy 
tarafından 8 Nisan 2019 tarihinde verilen 
bir Konsey Emri ile kurulmuştur.

Kraliyet Komisyonu, saldırıya yol açan 
olayları ve Devlet sektörü kurumlarının 
bu olaylara ilişkin performansını 
incelemektedir. Amacı, tüm Müslüman 
topluluklar da dahil olmak üzere 
Yeni Zelanda halkına, Devlet sektörü 
kurumlarının, onların güvenliğini sağlamak 
ve korumak için mümkün olan her önlemi 
aldığına dair güvence vermektir. 

Kraliyet Komisyonu raporunu 10 Aralık 
2019 tarihinde verecektir. 

Kraliyet Komisyonunun yaklaşımı, adalet 
ve tarafsızlık prensiplerine, ve saldırıdan 
etkilenen herkese, bilhassa kurbanlara ve 
onların ailelerine, Müslüman topluluklara 
ve Christchurch toplumuna ve Yeni 
Zelanda halkına saygı göstermeye dayalı 
olacaktır. 

Soruşturma ne 
hakkındadır?

Kraliyet Komisyonunun aşağıdaki 
konular hususunda bulgular yapması 
gerekmektedir: 

• ilgili devlet sektörü kurumlarının, 15 
Mart 2019 tarihinden önce saldırıyı 
gerçekleştiren kişi hakkında bildikleri

• ilgili Devlet sektörü kurumlarının bu 
bilgiler ışığında ne yaptıkları (eğer 
herhangi bir şey yaptılar ise)

• ilgili Devlet sektörü kurumlarının 
saldırıyı önlemek için yapmış 
olabilecekleri herhangi bir şeyin olup 
olmadığı

• ilgili Devlet sektörü kurumlarının 
gelecekte benzer saldırıları önlemek 
için başka neler yapması gerektiği. 

Ben nasıl yardım edebilirim?
Kraliyet Komisyonu, soruşturmasına 
ilişkin bilgi sahibi olan kişilerle görüşmek 
istemektedir. 

Bireylerin, toplulukların ve kuruluşların, 
Görev Tanımımızla ilgili deneyimleri 
hakkında bilgi   edinmek istiyoruz. 

Kraliyet Komisyonu, ayrıca, soruşturmasına 
yardımcı olabileceklerine inanan, ilgili 
Devlet Sektörü kurumlarının mevcut ve 
eski çalışanlarını ve sözleşmeli personelini 
de iletişime geçmeleri için davet etmiştir.



Muhterem Sör William Young,  
KNZM (Yeni Zelanda Liyakat Nişanı)

Soruşturma Başkanı
Sör William, bir Anayasa Mahkemesi hakimi ve Yeni Zelanda 
Temyiz Mahkemesinin eski Başkanıdır. Haziran 2010'da Anayasa 
Mahkemesine atanmıştır. 

Sör William, 1974 yılında Canterbury Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden yüksek imtiyaz ile mezun olmuştur. Daha sonra 
Cambridge Üniversitesinde doktorasını tamamlayarak 1988 
yılında hukuk müşaviri ve dava vekili olmuş ve 1991 yılında 
Kraliçe Vekili ünvanını kazanmıştır. 

1997 yılında, Sör William, Yüksek Mahkeme Hakimi olarak 
atanmıştır; 2005 yılında Temyiz Mahkemesine terfi etmiş; 2006 
yılında Temyiz Mahkemesi Başkanı olmuş; ve 2010 yılında Anayasa 
Mahkemesine atanmıştır.

“Bu soruşturmayı yürütmek bir ayrıcalıktır. Her Yeni Zelandalının, toplulukları içinde güvende 
hissetmeye ve güvende olmaya hakkı vardır. Kraliyet Komisyonu, böyle bir trajedinin burada tekrar 

gerçekleşmesini önlemek konusunda önemli bir rol oynamaktadır."

Jacqui Caine
Üye

Jacqui Caine (Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha), 2015'ten 
2018'e kadar Yeni Zelanda'nın Şili, Kolombiya, Peru, Ekvador 
ve Bolivya büyükelçiliğini yapmıştır. 

Bu yılın Şubat ayından beri, Te Rūnanga o Ngāi Tahu'da (Yeni 
Zelanda Yerli Halklar Konseyi) çalışmaktadır.

Jacqui, Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nde hukuk ve 
ticaret eğitimi görmüştür. Kariyerden diplomattır ve Yeni 
Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığında, Ticaret Pazarlıkları, 

Hukuk, ve Amerikalar Birimlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Jacqui, ayrıca, 
Singapur ve Meksika'da Büyükelçi Vekili ve Vanuatu'da Yüksek Temsilci Vekili olarak 
hizmet vermiştir.

“Yeni Zelanda, barışçıl ve herkese kucak açan bir ülkedir.  Kıyılarımızı terör eylemlerinden korumak için 

elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu önemli göreve katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum.”
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