TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN
MAKTÜL HACI ÖLMEZ İLE İLGİLİ RAPORU
08.04.2003 tarihinde Şõrnak ili Uludere ilçesi Andaç Köyünden İsmail ve Esma
oğlu 1966 doğumlu Hacõ Ölmez’in Andaç köyü Nizartepe sõrtlarõnda Jandarma
tarafõndan vurularak öldürülmesi üzerine, konu İnsan Haklarõ Derneği tarafõndan
Komisyonumuza iletilmiştir. Öldürme olayõ ile ilgili olarak bir inceleme ve araştõrma
yapõlmasõ TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu tarafõndan karara bağlanmõş
ve Diyarbakõr Ak Parti Milletvekili Av. Cavit TORUN ile Adõyaman Ak Parti Milletvekili
Ahmet Faruk ÜNSAL’dan oluşturulan heyet 19 Mayõs 2003 günü uçak ile Batman
iline gitmiş ve oradan da Batman Valiliğinin tahsis etmiş olduğu araç ile Şõrnak iline
gitmiştir.
Önce Şõrnak ili Valiliği ziyaret edilmiş ve Sayõn Validen konu hakkõnda bir ön
bilgi alõnmõştõr.
Aynõ gün Şõrnak Jandarma Alay Komutanlõğõ da konu ile ilgili olarak ziyaret
kapsamõna alõnmõş, yapõlan görüşmeler neticesinde, Şõrnak ilinde durulmasõna gerek
olmadõğõ kararõ verilerek gece geç saatlerde Uludere ilçesine gidilmiştir.
Uludere ilçesinde önce Kaymakam ve Uludere C.Savcõsõ Ersel Ertürk ziyaret
edilerek olay hakkõnda bilgilerine başvurulmuştur.
Esasen Şõrnak ili Uludere ilçesi C.Savcõsõnõn konu ile ilgili olarak kapsamlõ bir
soruşturma yaptõğõ tarafõmõzdan bilinmiş olduğundan Hazõrlõk evrakõnõn tamamõ, yetki
belgemiz ibraz edilmek suretiyle Sayõn Savcõdan talep edilmiş ve bu evrakõn
tamamõnõn bir örneği aynõ gün saat 23.30 sularõnda tarafõmõza ibraz edilmiştir.
Heyet üyeleri tarafõndan 20 Mayõs 2003 günü saat 01.00 kadar dosya tetkik
edilmiş ve hadise hakkõnda geniş malumat sahibi olma imkanõ bulunmuştur.
OLAY:
Şõrnak ili Uludere ilçesi Andaç köyünde ikamet eden İsmail ve Esma oğlu 1966
doğumlu Hacõ Ölmez’in Jandarma tarafõndan açõlan ateş sonucu öldürülmesidir. Hacõ
Ölmez’in jandarma tarafõndan öldürüldüğünde taraflar arasõnda herhangi bir ihtilaf
bulunmamaktadõr.
Eylemin taraflarõnõn belli olmasõnda en büyük şans maktül Hacõ Ölmez’in
yanõnda bulunan Naif ve Aysel oğlu 12.08.1973 doğumlu Mevlüt Ölmez’in sağ
kurtulmasõ ve olaydan (öldürme) bir iki dakika sonra Jandarmanõn 18 kişilik tim
halinde olay yerine intikal etmeleri ve yapõlan soruşturmada bildiklerini ifade
etmeleridir.
KONU İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLARIN BEYANLARI ŞÖYLEDİR.
1- Servet Denir: Hasan ve Meryem oğlu 1977 Bahçe doğumlu Yeşilyurt
Mahallesi Hasanbeyli nüfusuna kayõtlõ Uludere ilçesi Andaç köyünde bulunan 3.
Jandarma Sõnõr Komutanlõğõ emrinde uzman çavuş.
“08.04.2003 tarihinde Salõ günü saat 18.25 sõralarõnda gözetleme faaliyetinde
bulunduğum NİKON marka dürbün ile tahminime göre 1 km. kadar uzakta bulunan

Irak topraklarõndan iki kişinin geldiklerini fark ettim. Nikon marka dürbün benim teknik
özelliklerini bilmememe rağmen oldukça uzak mesafeleri yakõnlaştõrabilmektedir.Ben
de dürbün ile baktõğõmda iki kişinin sõrtlarõnda bir şey taşõdõklarõnõ ve şüpheli bir
şekilde saklana, saklana geldiklerini gördüğümde bunu derhal bağlõ bulunduğum
birliğe telsiz ile haber verdim. Bu şahõslar Türk sõnõrõna 150 metre kadar uzakta idi ve
aradan ismini bilmediğim bir nehir geçtiğinden dolayõ, yani Türkiye-Irak sõnõrõnõ
belirleyen tabii bir sõnõr olduğundan ben bu şahõslarõn Irak topraklarõnda olduğunu
kesin olarak tespit edebildim. Bana bölükten şüpheli şahõslarõn geçebilecekleri
güzergahõn kesilmesi talimatõ verildi. Ayrõca şahõslarõn yakalanmasõ emredildi. Zira
bölge terör hareketleri nedeniyle ve Irak ülkesindeki savaş sebebi ile çok hareketli idi.
Ayrõca bu bölge yoğun kaçakçõlõk eylemlerine sahne olmaktadõr. Bu itibarla çok
hassastõr. Bu nedenle olayõn üzerine gidilerek, benden yukarõdaki tedbirleri almam
istendi. Üst bölgesinde en üst rütbeli personel bendim. Burada bulunan askerler
benimle birlikte 18 kişidir. Ben yanõmda bulunan askerlerle birlikte, en yakõn yerleşim
birimi olan Andaç’a gelebilecekleri düşüncesi ile ve ayrõca şahõslarõn geliş
istikametlerini göz önüne alarak hakim bir nokta olan isimsiz tepede yanõmdaki
askerlerle birlikte mevzilendik. Bu esnada şüpheli şahõslar henüz gelmemişti. Ben
askerlere bu hakim tepenin konumuna uygun olarak zirve noktalarõnõ 1-2 metre kadar
ön kõsmõnda tahminime göre 100 metrelik bir alan içinde içeriye doğru hafif kavis
olacak biçimde, yani hilal şeklinde yerleştirdim. Ben de bu şekildeki konuşlanmõş
timin orta kesiminde yerimi aldõm. Biz sessiz bir şekilde arazide mevzi alõrken
yaklaşõk 5 dakika kadar sonra gerçekten de iki şahsõn karşõda bulunan Nizartepe’nin
yamaç kõsmõnda (Andaç köylülerinin kullandõğõ yamaç kõsmõnda) gördük, bu şahõslar
Andaç köyüne doğru yamaçta bizimle hemen hemen aynõ kod farkõnda, dağõn
yamacõnda, bizim tam karşõmõza denk gelecek şekilde aynõ hizada yürüyorlardõ.
Şahõslar bizim aldõğõmõz mevziye göre askerlerin tam orta kõsmõna yakõn bir yere
geldiklerinde aramõzda yaklaşõk 250-300 metre mesafe var iken kendilerine DURJANDARMA diye bağõrdõm. Arada kuru bir dere yatağõ vardõ, sesim yankõ yaparak bu
şahõslara ulaştõ, ben kendilerine bağõrdõğõm anda birden bire geri dönerek geldikleri
Irak istikametine doğru hõzla kaçmaya başladõlar. Bu esnada yine Dur ihtarõmõ
çekerek uyarõmõ tekrarladõm. Ancak şahõslar kaçmaya devam ettiler. Ben tekrar
kendilerine Dur diye ihtarda bulundum, fakat uyarõlarõma riayet etmediklerini görünce
üzerimde bulunan G 3 piyade tüfeğini dikey durumda tutup 3 el ateş ettim. Ancak
şahõslar bu sefer daha hõzlõ bir şekilde kaçmaya başladõlar. Benim gördüğüm kadarõ
ile 60 metre kadar çalõlar arasõnda zikzak çizerek kaçmaya devam ettiler. Eğilerek
kaçõyorlardõ. Bunun üzerine ben de time ateş etmeleri emrini verdim. Kaçõş yollarõnõ
kesmek amacõyla şahõslarõn canlõ ele gerilmelerini sağlayabilmek için ateş açõlmasõnõ
istedim. Yaklaşõk bir dakika kadar şahõslarõn kaçõş yollarõnõ kesmek amacõ ile ateş
yapõldõ. Nitekim bu ateş sonucu iki şahõsta bulunduklarõ yerde kaldõlar. Zira yere
yattõklarõnõ fark ettik. Daha sonra tedbirli bir şekilde bir kõsõm askerler koruma görevini
yaparken, diğerleri şahõslara yaklaşacak şekilde yaklaşõk 10 dakika kadar süre
zarfõnda bu şahõslarõn yattõklarõ yere doğru yaklaştõk. Ben bu şahõslara Türkçe
kimsiniz diye bağõrdõm, adõn ne, nerelisin dedim, bana Mevlüt Ölmez Andaç
köyündenim dedi. Ayrõca yanõnda bulunan şahsõn yaralõ olduğunu söyledi. Yanlarõna
tam olarak varõnca Mevlüt Ölmez’e yaralõ şahsõn kim olduğunu sordum. Andaç
köyünden Hacõ Ölmez olduğunu söyledi. Ben bu iki şahsõ daha önceden
tanõmõyordum. Derhal telsiz ile doktorun gelmesini anons ettim. Sõrtõnda yara
olduğunu fark ettim. Fakat doktor gelinceye kadar kesinlikle kendisine dokunmadõm.
Doktorun gelerek tõbbi müdahalede bulunmasõnõ bekledim. Daha sonra 30 veya 45
dakika içerisinde bölük doktoru olay yerine geldi. Şahsõ inceledi fakat öldüğünü

söyledi. Daha sonra maktül bölüğe götürüldü. Biz de Nivartepe bölgesine geri
döndük. Askerlerden silahlarõnõ getirmelerini istedim, kontrol ettim hepsinin de çeşitli
miktarlarda atõş yaptõğõnõ tespit ettim. Bu nedenle sarf kararõnõ düzenledim, buna göre
65 adet mermi sarf edildiğini tespit ettim. Timde bulunan benimle birlikte 18 kişinin 3
ünde BİXİ, birinde KANAS, diğerlerinde de G 3 Piyade Tüfeği vardõ. Hava bulutlu ve
hafif bir rüzgar esiyordu.Yağõş yoktu, toprak nemli, hava kararmak üzere idi.
Karşõmõzda bulunan Nizartepe’deki şahõslarõn üzerlerindeki koyu renk elbise
bulunduğumuz yerden güçlükle seçiliyordu. Şahõslar Dur ihtarõmõza uyarak kaçmamõş
olsalar idi kendilerine ateş edilmeyecekti. Şahõslar en azõndan kim olduklarõnõ bize
bildirmiş olsalardõ, böyle bir olay meydana gelmeyecekti. Buna göre Hacõ Ölmez’in
öldürülmüş olmasõ tamamen bir tesadüftür. Şahõslar kaçmayacak olsalar ben
kendilerini tutuklayacak ve yasal işlem yaparak, niçin Irak topraklarõna gitmiş
olduklarõnõ soracaktõm. Zaten daha sonra bölük komutanlõğõ tarafõndan yapõlan
kapsamlõ araştõrmada şahõslarõn getirmiş olduklarõ sigaralar olay yerine yakõn bir
yerde bulundu. Biz şahõslara sadece mevzilendiğimiz noktadan ateş açtõk, yoksa
kendilerine yaklaştõğõmõz sõrada ateş açmõş değiliz.
Ben doktoru bekler iken Mevlüt Ölmez ile konuşma fõrsatõ buldum. Kendisine
burada ne işiniz var diye sorduğumda kendilerinin fakir insanlar olduğunu, korucu
maaşõnõn kendisine yetmediğini, bu nedenle kaçakçõlõk yapmak zorunda olduğunu,
Irak’ta bulunan Ömerli tepesinde kaçak mal olduğundan dolayõ onlarõ almaya
gittiklerini söyledi. Ben kesinlikle olayõn böyle olmasõnõ istemezdim. Köylü vatandaşõn
canõna herhangi bir zarar gelmemesi için elimizden geleni yapõyoruz. Fakat acõ bir
şekilde istemesem de böyle bir olay meydana geldi. Bu şahõslar Dur ikazõmõza
uymayarak kaçtõklarõndan ötürü, Jandarma olarak Kanunun bize verdiği yetkiyi
kullandõk” biçiminde açõklama yapmõştõr.
MEVLÜT ÖLMEZ’İN BEYANI ŞÖYLEDİR:
“Andaç köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapmaktayõm. Olayda ölen
Hacõ Ölmez benim uzaktan akrabam olur. Olay günü sabah saat 08.00 civarlarõnda
Hacõ ÖLMEZ’in sahibi olduğu 25-30 kadar keçiyi otlatmak amacõyla köyümüze 500
metre kadar uzakta bulunan ve BİLAN tepesi olarak adlandõrõlan bölgeye gittik. Ben
köyde çobanlõk yapõyorum ve Hacõ da yakõn arkadaşõm olduğundan hayvan
otlatmaya gittik. Akşam saat 17.00-17.30 sularõnda sürüden 6 keçinin kaybolduğunu
fark ettik. Bu nedenle sürüyü köye yakõn bir yere kadar getirerek burada bõraktõk ve
birlikte kaybolan 6 keçiyi aramaya başladõk. Köyden yaklaşõk 200 metre kadar
uzakta iken ileride yine bizden 200 metre kadar uzakta bulunan askerleri fark ettik.
Bu esnada 18.00 civarlarõnda idi. Hava henüz kararmamõştõ, karanlõk çökmek üzere
idi. Ancak görüş mesafesi mevcuttu. Askerlerin bize herhangi bir şey yapmayacağõnõ
düşündük ve keçilerimizi aramaya devam ettik. Askerler bu mesafede bize paralel bir
şekilde yürüyorlardõ. Ancak onlar da bizi fark ettiler, herhangi bir şey söylemeksizin
havaya ateş açtõlar. Ardõndan kaçmayõn diye bir şey duydum. Ancak ateş açõlmasõ
sebebiyle korktuk ve tepeye doğru kaçmaya başladõk. Bunun üzerine askerler bize
ateş açmaya başladõlar, ateş açar iken kendileri alt tarafta idi, ben ve Hacõ yaklaşõk
30 metre kadar sõrtõmõz askerlere dönük iken kaçõyorduk. Bana birden bire yere atla
dedi ve hemen ikimiz aynõ anda yere atladõk. Biz zaten eğilerek kaçõyorduk. Yere
atladõğõmõz sõrada Hacõ bana sõrtõmdan vuruldum diye bağõrdõ. Ben korktum, elimi
kaldõrdõm, askerler peşimizden koşarken teslim olun diye bağõrõyorlardõ. Hacõ
vurulduktan sonra tahmini olarak 2 dakika kadar sonra askerler yanõmõza geldiler.

Askerler geldiğinde Hacõ’nõn yüzü sõcaktõ, ancak konuşamõyordu. Telsiz ile doktor
çağrõldõ, doktor geldiğinde ters çevirerek ona baktõ, bu ölmüş dedi.
Askerler önce 3 el tek tek atõş yaptõlar. Biz kaçmaya başlayõnca seri şekilde
atõş yapõlmaya başlandõ.
Ben köy korucusu olduğum için Devletin bana vermiş olduğu silah vardõr.
Ancak silah olay zamanõnda yanõmda değildi, evde idi. Köyden çõktõğõmõzda ne benim
ne de Hacõ’nõn yanõnda silah yoktu. Hacõ’nõn vurulduğu bölge yasak bölge değildir.
Olayõn meydana geldiği yer ile Irak hududu arasõndaki mesafe 1.5 km. kadardõr. Bu
bölgeyi köylüler sürekli olarak kullanmaktadõrlar. Bu bölge hayvan otlatmak ve odun
toplamak için kullanõlmaktadõr. Jandarma bu bölgede şimdiye kadar bize bir engel
çõkartmõş değildir. Kaçakçõlõk iddiasõnõ kabul etmem” biçiminde ifade vermiştir.
Andaç köylülerinden Mevlüt Ölmez’den başka olay gören yoktur. Olaya isimleri
karõşan 17 Jandarma eri (Ümit Şan, Sinan Özsoy, Cevdet Çavuş, Rõza Düzenli,
Turan Lale, Salih Temiz, İlyas Gölge, Metin Lokman, Oğuzhan Köse, Mahmut
Avcõlar, İbrahim Yalpõ, Önder Türkan, Nevrez Bõrak, Ümit Akgül, Fatih Bacak, Ali
Erdoğan ve Adem Toprak) komutanlarõ olan Servet Demir gibi beyanda
bulunmuşlardõr.
ÖLDÜRME OLAYINI GÖRMEYEN MAKTUL’UN OĞLU SADECE
KOMİSYON ÜYELERİNİN BULUNDUĞU BİR ODA İÇİNDE ŞU AÇIKLAMALARI
YAPMIŞTIR:
Babam sõrasõ geldiği için çobanlõğa gitmişti. Gün boyu hayvanlarõ otlatmõş ve
akşam saatlerinde eve dönmeye karar verdiğinde bir kõsõm hayvanlarõn eksik
olduğunu görmüşler. Mevlüt Ölmez ile babam kaybolan hayvanlar dõşõndaki
hayvanlarõ köye yakõn bir tepeye getirip bõrakmõş ve kaybolanlarõ aramaya gitmişler.
Hayvanlarõn arandõğõ bölge Irak hududuna 3 km. kadar bir mesafededir. Köye
döndükleri sõrada Nizartepe sõrtlarõnda kendilerine ateş açõlmõş ve babam vurulmuş.
Bizim olay gecesi haberimiz olmadõ. Birşeyler olduğunu hissediyor ancak tam olarak
ne olduğunu bilmiyorduk. Yalnõz askerlerin evin çevresini tutmalarõndan ötürü bazõ
hadiselerin meydana geldiğini hissediyorduk. Babamõn ölü mü yoksa yaralõ mõ
olduğunu bilmiyorduk. Amcam Hakkõ Ölmez 15 yõldan beri PKK’ya katõlmõş ve
dağdadõr. Askerler bunu biliyor, bu sebepten ötürü hepimiz Jandarmaya çağrõlmõş ve
hesabõmõzõ vermişiz.
Daha küçük yaşlarda dağa çõkan amcam Hakkõ Ölmez sebebiyle askerin
baskõsõnõ hissetmekteyiz. Zaten 1995 yõlõna kadar korucu olan babamõn silahõ da bu
nedenle elinden alõnmõş bulunmaktadõr. Ancak bizim PKK ile bir ilgimiz
bulunmamaktadõr. Faki Ölmez isimli bir diğer amcam PKK tarafõndan şehit edilmiş
bulunuyor şeklinde açõklama getirmiş, daha önce askerlerin babasõnõ tanõyõp
tanõmadõğõ sorulduğunda Nivar’a nöbete giden askerlerin evlerinin yanõndaki yolu
kullandõklarõnõ ve kendilerinden zaman zaman su aldõklarõnõ ve pusuya gittiklerini
beyan etmiştir.
Askerlerin pusuya gittikleri bir bölge olan Nivartepe ve Nizartepeye gitmelerinin
kendileri için sakõncalõ olup olmadõğõ yönündeki bir sorumuza Bedran Ölmez biz
onlarõn nöbete gittiklerini biliyoruz, söz konusu bölge yasak bölge değildir ve tüm
köylü bu alanõ hayvan otlatmak ve odun kesmek üzere kullanmaktadõr şeklinde
açõklama getirmiştir.

Kişilerin kendi mekanlarõnda yaptõklarõ bu değerlendirme ile yetinmeyen
Komisyonumuz, polisler, jandarmalar ve Hacõ Ölmez’in yanõnda bulunan Mevlüt
Ölmez’i de yanõna alarak olayõn cereyan ettiği yere intikal etmiştir.
Olay yerine Andaç Köyünün hemen yanõ başõnda bulunan tepe ağõrlõklõ dağa
tõrmanmak suretiyle ulaşõlmõştõr. Bu mesafenin katedilmesi heyetin yaklaşõk 1 saatini
almõştõr.
Jandarmanõn bir nevi karakol olarak kullandõğõ Nivartepenin başõndaki
gözetleme kulesi bölgenin en yüksek tepesi konumundadõr.
Nivartepenin hemen yanõnda isimsiz tepe, onun yanõnda ikiz tepe, onun
yanõnda da Nizartepe bulunmaktadõr. Bu tepelerin bulunduğu alan bir vilayeti
rahatlõkla içerisine alacak kadar geniş ancak engebeli ve üzerinde meşe cinsi sõk
ağaçlõk alanlar bulunmaktadõr.
İkiz tepenin bulunduğu yerdeki çeşmeden Nivartepenin başõndaki gözetleme
yerine askerlerin su alõp götürdükleri ifade edilmiştir.
Su taşõmanõn insan gücüne dayalõ olmasõna ve arazinin oldukça dağlõk tepelik
engebeli biçimde bulunmasõna rağmen buralara kadar gelip su alõp götürmenin bir
vakõa olmasõ, askerin alan içerisinde serbestçe hareket ettiğini göstermektedir.
Heyetimizin keşfi esnasõnda olay yerinde insana ve hayvana rastlamamõz söz
konusu olmamõştõr.
Bunun üzerine mekanõn yasak bölge olup olmadõğõ, keşfi yapmamõza yardõmcõ
olan askerlere sorulduğunda, bölgenin yasak bölge olmadõğõ ifade edilmiş, bu durum
hem zaten tim komutanõ olan ve ateş emrini veren Servet Demir’in beyanõnda da
geçtiği heyetimizce müşahade edilmiştir.
HEYETİMİZİN KEŞFİ ESNASINDA YAPILAN TESPİTLER ŞUNLARDIR:
1- Olay yerinin Andaç köyüne mesafesi 45-50 dakika mesafededir. (Bu
mesafe dağa tõrmanmaya alõşmamõş insanlar için 1 saati bulabilir.)
2- Jandarmanõn gözetleme yaptõğõ Nivar tepe ile olayõn geçtiği Nizar tepe
arasõndaki mesafe en az 2 km. dir.
3- İkiz tepenin Nizar tepeye bakan yamacõnda mevzilenen askerlerin maktül
Hacõ Ölmez ile olaydan hayatõnõ sağ olarak kurtaran Mevlüt Ölmez’e uzaklõklarõnõn
300-350 metre olduğu müşahade edilmiştir.
4- Jandarma kendi beyanõnda Irak sõnõrõndan Türkiye’ye geçiş yapan 2 kişiyi
gözlemlediklerini ve bunu NİKON marka dürbün ile yaptõklarõnõ beyan etmiştir. Bunun
üzerine heyetimizin talebi göz önüne alõnarak NİKON yerine daha az kabiliyeti olan
bir dürbün getirilmiş. Ancak bu dürbün ile 3-4 km.lik bir alanõn çok rahat tarassut
edilebileceği ortaya çõkmõştõr. Buna göre NİKON dürbünlerinin kõsa mesafelerde çok
kabiliyetli olacağõ ve her türlü cismin rahatlõkla seçilebileceği gözlemlenmiştir.
5- Mevlüt Ölmez’in eski beyanõ ile olay yerindeki açõklamasõ birbiri ile tutarlõdõr.
Mevlüt Ölmez olay yerindeki keşfimiz esnasõnda kendilerinin bulunduklarõ yeri
ve askerlerin bulunduklarõ yeri göstermiş ve bu beyanõnõn daha önceki açõklamalarõ
ile tutarlõ olduğu görülmüştür. Ancak ilk beyanõ ile keşif yerindeki beyanõ arasõnda
askerlerin kendilerine olan mesafesi çelişkili olduğu görülmüş. Bu durum kendisine
hatõrlatõldõğõnda doğrusu ben ne olup bittiğini tam hatõrlamõyorum bir kere atõşa maruz

kaldõk ve bize kimse “Dur” falan da demedi, silah seslerini duyunca tepelere doğru
kaçmaya başladõk demiştir.
6- Olayõn tarafõ olan jandarmaya NİKON dürbünü ile gözetlediğiniz insanlarõ
tanõmanõz gerekirdi, bakõn bu dürbün bile etrafdaki eşyayõ çok net bir biçimde ortaya
koyuyor gösteriyor, gelen şahõslarda silah vs. de gördüğünüzü beyan etmemişsiniz,
bu insanlarõ tanõmadõnõz mõ, onlarõ sağ yakalayamaz mõydõnõz diye sorulduğunda
bölgenin terör bölgesi olmasõ ve Irak operasyonu sebebiyle geçişlerin yaşanmasõ
ihtimalinden ötürü gelen kişilerin kim olduğunu, arazinin engebeli olmasõndan tam
teşhis edemediklerini ve Dur ihtarõna uymamalarõ üzerine de ateş açmak zorunda
kaldõklarõnõ açõklamõşlardõr.
7- Olay yerinde jandarma hadiseden sonra 10 boş kovan bulduğunu zabõtlara
geçmiştir. Ancak bizim keşif yaptõğõmõz sõrada ikisi oldukça eski ikisi yeni boş kovan
bulunmuş, bu boş kovanlarla ikisinin G 3 piyade tüfeğine ait olduğu saptanmõştõr.
Alõnan boş kovanlar Şõrnak Valisine teslim edilmiştir.
8-Maktül Hacõ Ölmez’in otopsi raporu heyetimiz tarafõndan incelenmiş sağ
omuzunun alt kõsmõndan giren kurşunun yukarõ doğru bir seyir ile vücudunu terkettiği
ve böylece atõşõn aşağõdan yukarõya doğru bir atõş olduğu yani maktülün yukarõda bir
alanda ateş edenin ise daha aşağõda bir yerde bulunduğu kanaatine varõlmõştõr.
Kurşunun maktülün vücudunu terketmesi sebebiyle kurşun çekirdeğine
rastlanmamõştõr.
Bu nedenle 18 askerin hepsinin 65 mermi kullanmasõna rağmen hangisinin
silahõndan çõkan kurşunun maktüle isabet ettiği saptamak mümkün olmamõştõr.
9- Maktülün otopside vücudundan kurşun vurma halkasõ ve yanõk izi tespit
edilmiştir. Otopsi raporundaki yanõk kelimesinin silintili olduğu görülerek otopsi yapan
Savcõya durum sorulmuş, o kelimenin daha önce sanõk yazõldõğõnõ, üzerinden
geçilirken karalama gibi görüldüğü ancak yanõk izinin maktülde tespit edildiğinin
doğru olduğu ifade edilmiştir. Bu durum yakõn atõşõ ifade etmektedir.
Olaydaki maddi belirleme ile tanõk ve mağdur anlatõmlarõ arasõnda atõşõn
mesafesi bakõmõndan çelişki vardõr.
Maktülün vücudundaki yanõk izi ve vurma halkasõ adli tõpta önemli bir saptama
olup yapõlan atõşlarõ mesafesi bu belirleme ile ortaya çõkmaktadõr.
NETİCE VE KANAATİMİZ ŞUDUR:
1- Maktül Hacõ Ölmez’in olay günü hangi gerekçe ile Nizar tepeye gittiği tam
olarak tespit edilememiştir.
2- NİKON dürbün ile ortamõ gözetleyen ve pusu atan jandarma maktül Hacõ
Ölmez ve Mevlüt Ölmez’i pusu attõklarõ yerden gözetlediler ise maktül Hacõ’nõn daha
önce jandarmaca köyde tanõndõğõ ifade edildiğinden ve Mevlüt Ölmez’in jandarmanõn
yanlarõna geldiğinde “bu bizim Hacõ imiş” beyanõ nazara alõnacak olur ise maktül
Hacõ’yõ tanõmõş olmalarõ gerekir.
3- Olayõn sanõk tarafõ konumundaki bulunan jandarma maktül Hacõ ve olayda
sağ kurtulan Mevlüt Ölmez’de silah vs. gördüklerini beyan etmemişlerdir.
4- Olayda sağ olarak kurtulan Mevlüt Ölmez ile maktül Dur ihtarõnõ duyduklarõ
halde kaçmõşlar ise hatalõ davranmõşlar, ancak Mevlüt’ün beyanõ gibi Dur ihtarõnõ

duymayarak silah sesleri üzerine kaçmaya çalõşmõşlar ise hayatlarõnõ kurtarma
mücadelesi vermişlerdir. Bu kaçõş sevki tabi ve insiyaki bir olaydõr.
5- Kõsa mesafedeki pusu üzerine askerler hiç hareket etmese bile maktülün ve
olaydan sağ kurtulan Mevlüt’ün gelip askerlerin kuçağõna düşmekten başka çaresi
yoktur. Çünkü zaten ilk ifadesinde Servet Demir bunlarõn Andaç köylüleri
olabilecekleri tahmin edilmiştir. Mağdur ve maktülün geliş istikameti pusudaki
askerlere doğrudur.
6- Olay esnasõnda askerlerin 65 mermi sarfiyatõ ve silahsõz olduklarõ sabit olan
insanlarõn yakalanmasõ mümkün iken onu yapmamasõ askerin aşõrõ güç kullandõğõnõ
ortaya koymaktadõr.
7- Olayda askerin kasõtlõ davrandõğõnõ saptamak en azõndan bizim için
mümkün olmamõştõr. Ancak burada her halukarda kastõ aşan bir cürum işlendiğinde
de şüphe yoktur.
Olayõn hukuki saptamasõnõ ve ilgililer hakkõnda soruşturma açõlõp açõlmamasõ
elbette yargõ mercilerine aittir. Ancak heyetimizin burada bir insan hakkõ ihlali
olduğundan hemfikirdir. Konuyu yüce heyetimize saygõ ile arz ederiz.
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