ÖZALP’TE M EYDANA GELEN M ÜHİ M M AT PATLAM ASI SONUCU Bİ R
ÇOCUĞUN ÖLÜM Ü VE BEŞ ÇOCUĞUN YARALANM ASI İ LE İ LGİ Lİ
İ NCELEM E RAPORU

I -BAŞLANGI Ç
25.05.2010 tarihinde Van’ ın Özalp ilçesinde saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet
Mahallesi Mustafa Muğlalı 2.Hudut Piyade Tabur Komutanlığının arka kısmında bulunan
atıĢ alanının hemen bitiĢiğinde meydana gelen patlama sonucu 1 çocuk vefat edmiĢ, 5
çocuk da yaralanmıĢtır.
Somut olay ile ilgili bilgi almak ve yerinde inceleme yapmak üzere; Mülkiye
BaĢmüfettiĢi Mehmet FĠRĠK ve Adalet MüfettiĢi Mecit GÜRSOY TBMM Ġnsan
Haklarını Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı Mersin Milletvekili Prof. Dr. M.Zafer ÜSKÜL
tarafından görevlendirilmiĢ ve 14.06.2010 tarihinde Van’ a giderek 15.06.2010 tarihinde
Ankara’ ya dönmüĢlerdir.
I I . İ NCELEM ENİ N AM ACI
Ġncelemenin amacı, Özalp’ te meydana gelen mühimmat patlaması sonucu ölüm
ve yaralanma olayını yerinde inceleyerek bilgi almak, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olmak ve benzer olayların önlenmesi adına alınabilecek tedbirleri
belirlemektir.
I I I . İ NCELEM EDE UYGULANAN YÖNTEM
Heyet çalıĢmalarında;
14.06.2010 tarihinde Özalp Kaymakamı Hüseyin DEMĠRBAġ, soruĢturmayı
yürüten Özalp Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali KAġIKÇI ve Özalp Belediye BaĢkanı
Murat DURMAZ ile görüĢmüĢ, ayrıca olayın meydana geldiği yerde gözlemlerde
bulunmuĢtur. Ardından yaralanan çocuklar Doğukan MEġE, Yunus YAMAN ve Rıdvan
ÇOġAN’ ın evlerine gidilerek aileler ve mağdurlar ile görüĢülüp geçmiĢ olsun
tememnnisinde bulunulmuĢ, vefat eden Oğuzcan AKYÜREK’ in ailesi ziyaret edilerek
baĢsağlığı dilenmiĢtir. Diğer yaralı iki çocuğun tedavilerinin Ankara’ da devam etmesi ve
ailelerinin de çocuklar ile birlikte Ankarada olmasından ötürü bu aileler ziyaret
edilememiĢtir.
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Ziyaretleri müteakip 2. Hd. Tb. K.lığına geçilerek Tabur Komutanı Yarbay
Ethem ARSLAN ile görüĢülmüĢ, olay ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi alınmıĢtır.
Olay sonrasında Oğuzcan AKYÜREK’ in vefat etmemesine rağmen vatandaĢlar
tarafından üzerinin örtüldüğü, sağlık ekiplerinin ise Oğuzcan’ a müdahale etmeyerek diğer
yaralılar ile ilgilendiği, bu esnada olay yerine intikal eden diğer sağlık görevlilerince
Oğuzcan’ ın yaĢam belirtileri gösterdiğinin tespit edildiği iddiaları üzerine, olay yerine
sonradan gelen ve Oğuzcan’ ın nabzının attığını tespit ettiği belirtilen Diyaliz HemĢiresi
Fatma DEMĠR ile de görüĢülmüĢtür.
15.06.2010 günü ise Van’ da 6. Hd. Alay Komutanı Albay Memduh
HAKBĠLEN ile AsayiĢ Kolordu Komutanliğı Adli MüĢaviri Albay ġahin POLAT ile
yapılan görüĢmenin ardından sivil toplum temsilcilerinden Van Barosu BaĢkanı Av.
Ayhan ÇABUK, MAZLUM-DER Van ġube BaĢkanı Abidin ENGĠN ve Ġnsan Hakları
Derneği Van ġube Sekreteri Sami GÖRENDAĞ ile görüĢmelerde bulunularak bu ve
benzer olaylar ile ilgili görüĢ ve düĢünceleri alınmıĢtır.
Ġncelemeler sırasında Özalp Belediye BaĢkanlığından askeri birlik ile atıĢ
poligonunun imar durumu, Tabur Komutanlığından atıĢlarda can ve mal kaybına sebep
olunmaması için alınan önlemler ile bunların vatandaĢlara ne Ģekilde yansıdığı ve askeri
muhimmatların atıĢ sonrası patlamaması durumunda yapılan iĢlemler ile ilgili bilgi ve
belge alınmıĢtır.
VI . TAHLİ L VE DEĞERLENDİ RM E
OLAYI N OLUŞ ŞEKLİ :
25.05.2010 tarihinde saat 16.00 sıralarında Özalp Ġlçesi, Cumhuriyet
Mahallesinde, 2.Hudut Tabur Komutanlığının bulunduğu Orgeneral Mustafa Muğlalı
KıĢlasının Kuzeybatısında bulunan askeri atıĢ alanının dıĢ sınır telinin yaklaĢık 5 metre
dıĢında, çocukların top oynağı küçük boĢluk alanda bir patlama meydana gelmiĢtir. T-40
tüfek bombası olduğu emniyetçe yapılan öninceleme neticesinde ortaya çıkan bu patlama
neticesinde, 13 yaĢındaki Oğuzcan AKYÜREK vefat etmiĢ, yaĢları 9 ila 12 arasında
değiĢen 5 çocuk da yaralanmıĢtır. Yaralılardan ikisinin tedavisi ziyaret tarihi itibariyle
Ankara’ da devam etmekte olup diğer üç çocuk ailelerinin yanında bulunmaktadır.
Olay sonrasında Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Ġnceleme ġube Müdürlüğü
ekipleri ve bomba uzmanlarınca gerekli incelemeler yapılarak toplanması gereken
materyaller alınıp Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Daire BaĢkanlığına
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gönderilmiĢtir. Düzenlenecek olan raporda tespit edilecek bulgular soruĢturmanın yönünü
ve gidiĢatını önemli ölçüde etkileyecektir. Bombanın niteliğinin tespiti Ģu an için en
önemli soruĢturma unsurlarından birisini oluĢturmaktadır.
Olayın oluĢ Ģekli Özalp Cumhuriyet BaĢsavcılığının yapacağı soruĢturma
neticesinde netlik kazanacaktır. Heyetimiz gerek askeri yetkililerden gerekse olayın
mağdurlarından bilgi almıĢtır. Askeri yetkililerin anlatımına göre olay Ģu Ģekilde
gerçekleĢmiĢtir; olay günü tel örgünün dıĢında bulunan 5-6 çocuk tel örgüleri aĢarak
kıĢlaya girmiĢtir. Kulede bulunan iki gözetleyiciden birisi kuleden inerek düdükle ve
bağırarak çocukların kıĢla dıĢına çıkması konusunda uyarıda bulunmuĢ, kuleden aĢağı
inerek çocuklara doğru ilerlemiĢtir. Bunun üzerine çocuklar tel örgüyü aĢarak kıĢla dıĢına
çıkmıĢlardır. Nöbetçi er bunun üzerine çocukların tekrar içeri girme olasılığı ve
sayılarının fazla olduğunu değerlendirip ani müdahale mangasına haber vermek için geri
döndüğünde tel örgünün 5 metre ilerisinde patlama sesi duyulmuĢtur. Bu patlama
neticesinde 1 çocuk vefat etmiĢ 5 çocuk ise yaralanmıĢtır.
Olayın mağduru olan çocuklardan bazıları ise kendilerinin askeri birliğin hemen
sınırındaki boĢlukta top oynar iken bir askerin yanlarına gelerek Oğuzcan’ a sarılı bir
paket verdiğini Oğuzcanın önce paketi eline aldığını daha sonra da Ģüphelenmesi üzerine
yere bıraktığını, bu bırakma neticesinde patlamanın meydana geldiğini belirtmiĢlerdir.
Patlama sonrasında olay yerine intikal edildiğinde Oğuzcan’ ın üzeri öldü
zannedilerek vatandaĢlar tarafından örtülmüĢ, olay yerine giden ilk sağlık ekibi Oğuzcan
dıĢındaki yaralıların ambulans ile hastaneye intikallerini sağlamıĢ, Oğuzcan’ ın öldüğünü
değerlendirerek ilk anda onu ölü muayene ve otopsi iĢlemleri gibi gerekli savcılık
incelemelerinin yapılması için olay yerinde bırakmıĢtır. Daha sonra olay yerine gelen ve
olay günü izinli olan diyaliz hemĢiresi Fatma DEMĠR ve beraberindeki sağlık personeli
olay yerinde üstü örtülen ve ölü olduğu söylenen Oğuzcan’ ın nabız kontrolünü yapmıĢlar
ve çocuğun nabzının attığını fark ederek Oğuzcanı orada bulunan arkası açık bir pikap ile
Özalp Devlet Hastanesine kaldırmıĢlar ve Devlet hastanesinde ilk anda yapılan müdahale
sonucunda kalp atıĢı alınmıĢ ve ambülâns helikopter ile yaralı Van’ a sevkedilirken yolda
vefat etmiĢtir.
Patlamadan sonra METĠ (Mayın ve Elyapımı Patlayıcı Tespit ve Ġmha) timi
tarafından tüm atıĢ alanları incelenmiĢ ve herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmamıĢtır.
Olay ile ilgili Özalp Cumhuriyet Savcılığı tarafından iki ayrı soruĢturma
yürütülmektedir. Bunlardan birisi patlama sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma
olayları, diğeri ise sağlık görevlilerinin kusurunun bulunup bulunmadığı ile alakalı
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olandır. Ġkinci soruĢturma ile ilgili Sağlık Bakanlığı müfettiĢlerince de yürütülen bir
soruĢturma bulunmaktadır.
Askeri Savcılık da olayı soruĢturmakta, ayrıca idari bir soruĢturma da
yapılmaktadır.
Çocukların içeri girip girmediği, bombanın asker tarafından verilip verilmediği
veya bombanın çocukların top oynadığı yerde mi olduğu hususları yapılan soruĢturmalar
neticesinde açıklığa kavuĢacaktır.
DEĞERLENDİ RM E
Olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili gerçek bilgiler ancak yapılan adli
soruĢturmalardan sonra netlik kazanacaktır. Patlamanın meydana geldiği yerdeki
incelemelerimiz sırasında çocukların top oynadıkları yerin kıĢlanın içerisine girmeye
müsait olduğu, çekilen tel örgülerin giriĢ-çıkıĢları engelleyecek nitelikte olmadığı,
çocukların kolayca içeri girebilmelerine müsait olduğu, olay sonrasında alınan ek
tedbirler ile tel örgülerin güçlendirildiği gözlemlenmiĢtir. Zikredilen yerde çocuklara ait
ayak izlerinin bulunup bulunmadığı hususu ve çocuklardan birisinin cebinde patlayıcı
olmayan askeri mühimmat bulunması ile ilgili olarak ifade edilen bulgular da sonuca etki
edecek önemli verilerdir.
Olay sonrasında askeri birimlerce bir heyet teĢkil edilerek cephalikte mühimmat
sayımı yapılmıĢtır, Nöbetçilerin KıĢla Fiziki Güvenlik planında belirtildiği Ģekilde silah
ve teçhizat aldığı, bunların da sadece piyade tüfeği ve mühimmatı olduğu belirlenmiĢtir.
Mağdurların iddia ettikleri gibi bir askerin ellerine patlayıcı vermesi ürkütücü olmakla
birlikte elbette ki bu ihtimal de savcılık tarafından değerlendirilmeli ve sonucunda
iddianın sabit olması halinde sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır.
Bu olasılığı bir kenara koyarak askeri makamların iddiaları değerlendirildiğinde
ve doğru kabul edildiğinde bile ortada bazı soru iĢaretleri bulunmaktadır. Her Ģeyden
önce hassas bir bölgede konuĢlandırılmıĢ olan kıĢlanın çevre korumasının yeterli
derecede alınmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Çocukların çok kolaylıkla kıĢlanın içine
girdiği bir durum baĢta dıĢ çevre güvenliği olmak üzere bazı güvenlik zafiyetlerinin
olduğunun ve olabileceğinin göstergesidir.
Askeri yetkililerden alınan bilgilere göre 2. Hd. Tb. K.lığının 2008-2009 ve
2010 yıllarında bomba atar atıĢları, bomba atar atıĢ alanında yapılmıĢ, ilgili tüm atıĢ
kayıtları muhafaza edilmiĢtir. AtıĢ sonrası patlamayan mühimmatlar emniyete alınarak
iĢaretlenmiĢ, imha ekibi (Sürveyan) çağrılmıĢ, sürveyan gelene kadar nöbet tutulmuĢ,
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nöbet çizelgeleri, iĢaretlenmiĢ yerlerin fotoğrafları, sürveyan istek mesajları ve imha
raporları muhafaza edilmiĢtir.
AtıĢ sonrasında patlamayan bir bomba tesbit edilirse bu iĢlemlerden sonra imha
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda kıĢla içerisinde atıĢ sonrası patlamamıĢ tüfek bombası
veya elbombasının bulunmaması, bulunsa bile usulüne uygun bir Ģekilde imha edilmiĢ
olması gerekmektedir. Olay yeri, bomba atar atıĢ alanı ile 210 metre, el bombası atıĢ alanı
ile ise 50 metre mesafededir. Ġlk belirlemelere göre, olaya neden olan mühimmatın 40
mm. bombaatar olduğu ifade edilmiĢtir. Mevcut elbombası atıĢ alanı son dört yıldır (Daha
öncesi bilinmiyor) elbombası atıĢları haricinde hiçbir silah atıĢı için kullanılmamıĢtır ve
diğer silahların atıĢı için de yeterli mesafeyi sağlayamamaktadır. Bu durumda askeri
yetkililerin iddia ettiği gibi çocukların içeri girerek bombayı kendilerinin yerde
bulduğunun kabul edilmesi durumunda bu bombanın orada nasıl kaldığı sorusu
cevaplandırılamamaktadır. Son dört yıllık uygulamalarda bir sorun gözükmemekle
birlikte, bombanın niteliğinin ve kıĢlada hangi dönemlerde kullanıldığının bilirkiĢi
tarafından tespitinin sonucunda geriye doğru gidilerek o dönemlerdeki sorumluların da
belirlenmesi sağlanmalıdır.
KıĢlanın konuĢlandığı alan da Ģehir içinde kalmıĢ olmasından dolayı sıkıntı
kaynağı haline gelmiĢtir. Çoğu askeri birliklerde olduğu gibi burası da ilk kurulduğunda
Ģehrin dıĢında bulunmakta iken zaman içerisinde yapılaĢmanın artması ve bu
yapılaĢmanın imar kurallarına uygun olmaması askeri birlikleri, sivil yaĢam alanları ile iç
içe getirmiĢtir. Bu da güvenlik sıkıntısına ilaveten -özellikle Özalp’ te olduğu gibi -atıĢ
eğitimi yapılan yerlerde bazı sorunların oluĢmasına sebebiyet vermiĢtir. AtıĢlar
sırasındaki aĢırı gürültüden korkular yaĢanmakta bazen de maddi zararlara sebebiyet
verilebilmektedir. Ayrıca atıĢ sonrası kalan mühimmatlar da can kayıplarına sebep
olmaktadır. Askeri birliklerin konumu ve imar durumlarında, bu tür sıkıntılara sebebiyet
vermeyecek Ģekilde düzenlemeler yapılarak kuralların uygulanması konusunda baĢta
Belediyeler olmak üzere imardan sorumlu kamu kurumlarınca gerekli hassasiyet
gösterilmelidir.
Özalp’ te kıĢlanın baĢka bir yere taĢınması aĢırı maliyet gerektirmesi nedeniyle
düĢünülmüyorsa; atıĢ yerlerinin sivil yaĢam sınırlarından daha içerilere taĢınması ve
çevre güvenliğini artıracak önlemlerin alınması öncelikli olarak gerçekleĢtirilmelidir.
Olayı takiben sağlık ekiplerinin müdahalesinde bir kusur bulunup bulunmadığı
hem savcılıkça hem de Sağlık Bakanlığı müfettiĢlerince incelenmektedir. Patlama
16.02’ de meydana gelmiĢ, patlamanın ilçede bulunanlarca da duyulmasını müteakip
5

Türkiye Büyük M illet M eclisi… İ NCELEM E RAPORU... İ nsan Haklarını İ nceleme Komisyonu

16.10’ da ambülâns olay yerine ulaĢmıĢtır. Ambülâns olay yerine ulaĢtığında Oguzcan
AKYÜREK öldü zannıyla vatandaĢlar tarafından üzeri battaniye ile örtülmüĢtür. Diğer
yaralılar ambülâns ile Özalp Devlet Hastanesine sevk edilmiĢlerdir. 16.20’ de ikinci bir
sağlık ekibi olay yerine gelmiĢ, Oğuzcan’ ın nabzının attığını belirlemeleri üzerine
ambülâns olmadığından özel bir araç ile yaralı, Özalp Devlet Hastanesine sevk edilmiĢtir.
Burada bir taraftan gerekli müdahaleler yapılır iken diğer yandan da ambülâns helikopter
istenmiĢtir. 17.04’ de helikopter, ilçedeki tek helikopter pistinin olduğu kıĢlaya iniĢ
yapmıĢtır. Bu sırada Oğuzcan’ ın kalbi tekrar durmuĢ, kıĢla tabibinin müdahalesi sonucu
tekrar yaĢama dönmüĢ ve helikopter Van’ a hareket etmiĢtir. 18.10’ da ise Oğuzcan vefat
etmiĢtir. Burada üzerinde durulması gereken Oğuzcan’ ın üzerinin öldü zannıyla kim
tarafından kapatıldığıdır. Bu soruĢturma sonucunda ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca eğer ilk
grup ile hastaneye götürülse idi kurtarılma Ģansı olup olmadığı da iĢin uzmanlarınca
incelenmeli ve sorumlular tespit edilmelidir.
Patlama olayından sonra cenaze töreni sırasında yaĢanan olaylar da irdelenmeye
değerdir. Cenaze Özalp’ te defnedileceğinden dolayı Van Emniyet Müdürlüğünden ve Ġlçe
Jandarma

Komutanlığından

takviye

ekipler

kıĢlanın

korunması

için

görevlendirilmiĢlerdir. Öğle saatlerinde yaklaĢık 65 araçlık bir konvoyla 1500 kiĢilik
topluluk eĢliğinde cenaze ilçeye getirilerek merkez camiinde cenaze namazı kılınmıĢtır.
Patlama sonucu bir çocuğun ölümü ve 5 çocuğun da yaralanmasına sebep olan
böyle bir olay için, yasal prosüdür çerçevesinde, toplantı ve gösteri yürüyüĢleri kanunu
sınırları içinde kalınmak suretiyle yapılacak bir toplantı ile halkın tepkisini göstermesi
son derede doğal ve anlayıĢla karĢılanabilecektir.
Ancak bölgenin yapısı ve güvenlik gibi hassas unsurlar dikkate alındığında bu
tür bir gösterinin provake edilebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Nitekim defin
iĢleminden sonra belli bir grup, kaymakamlık, emniyet ve askerlik Ģubesi binalarını
taĢlamıĢ, esnafta Özalp tarihinde ilk kez kepenk kapatmıĢtır. Olaydan sonra ilçe belediye
baĢkanının “ Mahallenin ortasında atıĢ poligonu neden kurulur, gelin bakın birçok evin
duvarında, çatılarında kurĢun izleri var. Bir görgü tanığı var olay yerinde ifade verdi,
diyor ki askerler bombayı çocukların arasına atıp kaçtı” Ģeklinde beyanda bulunduğu
medyada yeralmıĢtır. Bunun üzerine belediye baĢkanı bir basın toplantısı düzenleyerek
“ Ben yapılan atıĢlar nedeniyle seken taĢ parçalarının evlere isabet ettiğini söyledim.
Kesinlikle mermi kelimesini kullanmadım. Bunun yanında öyle haberler çıktı ki benim
bombayı askerler attı dediğimi iddia ettiler. Ortada büyük bir çarpıtma ve manipulasyon
var.” ġeklinde düzeltmede bulunmuĢtur. Aslolan bu tür ortamları hazırlayan zemini
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oluĢturmamaktır. Bunda alınacak tedbirler ile benzer olayları minimize etmek bir çözüm
olduğu gibi devletin vatandaĢın güvenini kazanacak adımlar atması da önem
arzetmektedir.
Bu karıĢıklık ve provakasyon ortamının oluĢmasında kıĢlanın ismi ile ilgili
yapılan spekülasyonlar ön plana çıkmaktadır. Ġsim olayı bu tür olaylara zemin
hazırlamakta, vatandaĢı devlet ile karĢıkarĢıya getirmeye çalıĢan unsurlara malzeme
oluĢturmaktadır. 1943 yılında yaĢanan ve 33 Özalp’ lının öldürülmesi ile sonuçlanan
eylemden ötürü yargılanan ve ölüm cezasının 20 yıl hapse çevrilmesi sonucu cezaevinde
yaĢamını yitiren Mustafa Muğlalı’ nın ismi bölgede çok olumlu karĢılanmamaktadır. Belli
bir aĢirete mensup olan bu 33 kiĢinin yakınları halen ilçede yaĢamaktadır. Bir vatandaĢın
söylediği “ Ben her gün kıĢlanın önünden geçerken babamı dedemi öldüren insanın ismini
kıĢlanın kapısında görüyorum ve o olayları yeniden hatırlayıp yaĢıyorum” cümlesi olayın
psikolojik yönünü ortaya koymaktadır. Halk zihninde bu ismi belli bir yere koymuĢtur.
Tarih içerisinde bulunduğu konum ve kahramanlıkları gibi unsurlar yöre halkı nezninde
önem arzetmemektedir ve bunu değiĢtirmek mümkün olmadığı gibi aklama çabaları da
ters tepki vermektedir. Tarih içerisinde yaĢanan ve üzerinden yıllar geçmiĢ olan bir olayı
her dem taze tutacak ve bölge halkının yarasını kaĢıyıp acısını tazeleyecek böyle bir
giriĢim, bölge halkınca yanlıĢta ısrar etmek olarak algılanmakta ve güven ortamının
oluĢmasına olumsuz etki etmektedir. Ġsim ile ilgili yargısal süreç baĢlatılmıĢtır ve konu Ģu
an Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine taĢınmıĢtır. Tepki olarak da kıĢlanın karĢısına
belediye tarafından 33 kurĢun anıtı dikilmek istenmiĢtir. Bu tepkiler belli bir süre sonra
yan unsurların devreye girip bunları kullanması ile daha da artmakta, her bölgede
oluĢabilecek ve kendi adli süreci içinde iĢleyecek olan kaza sonucu ortaya çıkan
durumlarda bile, olayların altında bu güvensizlikten ötürü artniyet aranmaktadır.
SONUÇ
1.

Yapılan adli soruĢturma neticesinde beĢ çocuğun yaralanmasına ve bir

çocuğun ölümüne neden olan bombanın niteliği ve kıĢlada hangi dönemlerde
kullanıldığının tesbit edilmesinin ardından, patlamamıĢ olarak kıĢla içerisinde nasıl
kaldığı veya dıĢına nasıl çıktığı, niçin usulüne uygun olarak imha edilmediği hususunda
geçmiĢ dönemi de içine alacak Ģekilde adli ve idari soruĢturma geniĢletilmeli, olayın, faili
meçhul kalmaması için her türlü gayret sarfedilmelidir.
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2. Bombanın bir asker tarafından çocukların eline verildiği iddiası da çok ciddi
ve özenle araĢtırılmalı, olayın doğruluğu halinde gerekli yasal iĢlemler yapılmalı, gerçek
olmaması durumunda ise nedenleri ve gerekçeleri kamuoyuna açıklanarak oluĢabilecek
bilgi kirliliği ve spekülasyonların önüne geçilmelidir.
3. KıĢlanın ilçe içerisinde kalıp evler ile bitiĢik pozisyonda olduğu gerçeği
karĢısında; hertürlü sızmanın önlenmesi için gerek kıĢlanın kendi güvenliği gerekse
vatandaĢların ve özellikle de çocukların güvenliği açısından, kıĢlanın mutlak surette çevre
koruma önlemlerinin artırılması, mevcut durumda kıĢla içine girilmesinin mümkün
olduğu düĢünüldüğünden bunu engelleyecek fiziki önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
4. Güvenlik kaygısının üstdüzeyde olduğu bölgede askerler, gerekli eğitimlerini
eksiksiz yapmak durumundadırlar. AtıĢlar da eğitimin vazgeçilmez bir yönüdür. KıĢlanın
ilçe dıĢında kurulmasına karĢın ilçenin büyümesi ve imara aykırı olarak yapılaĢması
neticesinde Ģu an kıĢla ilçe içerisinde kalmıĢtır. Bu beraberinde bazı sorunları
doğurmaktadır. AtıĢ yapılır iken vatandaĢların can ve mal yönünden zarara uğrama
tehlikesi sözkonusu olduğu gibi istenmeyen sonuçlar da doğabilmektedir. Bu durumda
atıĢ alanlarının yerleĢim yerlerinden mümkün olan en uzak yerlere taĢınması ve gerekli
uyarı ve ikazların yapılarak icra edilmesi bir çözüm olarak düĢünülmelidir.
5. Sağlık personelinin olaya müdahalesinde kusurunun bulunup bulunmadığı
hem adli hem de idari olarak incelenmektedir. Oğuzcan’ ın üzerinin öldü zannıyla kim
tarafından battaniye ile kapatıldığı tespit edilmeli, ilk grup ile hastaneye götürülse idi
yaĢama Ģansının olup olmadığı uzmanlarca yapılacak araĢtırmada ortaya çıkarılmalıdır.
6. Özalp ilçesinde bulunan kıĢlanın adı altı yıl önce değiĢtirilmiĢ ve Orgeneral
Mustafa Muğlalı kıĢlası olmuĢtur. DeğiĢtirilmeden önceki adı, soyadı da ilçenin adı olan
Orgeneral Kazım Özalp kıĢlasıdır. Yer ve kurumlara ad verilirken insanların duygu ve
hassasiyetlerine önem verilmelidir. Onları rendice edecek, geçmiĢ ve unutulmaya yüz
tutmuĢ acılarını alevlendirecek, devlet ile vatandaĢ arasına soğukluk sokacak, provakatif
eylem düzenleyenlere fırsat verecek davranıĢlardan kaçınılmalıdır. Bu cümleden olarak
33 kiĢinin ölümü ile sonuçlanan bir olaya ismi karıĢan, mahkemece de cezası sabit olan
bir kiĢinin isminin kıĢlaya verilmesi yöre halkının askere ve dolayısıyla da devlete
bakıĢını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu icraatın bir faydası olmadığı gibi bölge
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barıĢına zararı da dokunmaktadır. Psikolojik olarak halkın algısını olumsuz etkilemekte,
meydana gelen olayların ardında kasıt veya artniyet aramaktadırlar. Buna fırsat
verilmemelidir. KıĢlanın adının biran önce değiĢtirilmesi, yapılan bir yanlıĢlığın
düzeltilmesi ve soyadı da ilçenin adı olan Kazım Özalp adının tekrar verilmesi, büyük
yarar sağlayacaktır. 29/06/2010

Prof. Dr. M . Zafer ÜSKÜL
Mersin Milletvekili
TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı
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