
DİYARBAKIR BAROSU ANTİ-PERSONEL KARA MAYINLARI VE ÇATIŞMA ARTIĞI 

PATLAYICILARLA MÜCADELE GRUBU ANDAÇ OLAYI RAPORU 

 

Diyarbakır Barosu Anti-Personel Kara Mayınları ve Çatışma Artığı Patlayıcılarla Mücadele Grubu Raporları 

 

Andaç Olayı Raporu 

 

 

 

 

Diyarbakır Barosu 

Başkanlığı 

Sayı:2003/1684 

 

0 486 362 22 09. 

 

RAPORDUR 

 

 “Diyarbakır Barosu Anti-Personel Kara Mayınları ve Çatışma Artığı Patlayıcılarla Mücadele 

Grubu” olarak, 2 Kasım 2003 tarihinde Şırnak İli, Uludere İlçesi, Andaç (Şevrezan) Köyü, 

Ömertepe (Sodena) Mevkiinde meydana gelen ve “4 Çocuğun ölümü ile 7 Çocuğun da 

yaralanması”na neden olan Patlama tarafımızdan yerinde incelenmiş ve gerekli hususlar tespit 

edilmiştir.  

 

Tespitlerimizin daha iyi anlaşılması bakımından Köy ve Köylülerle ilgili kısaca bilgi vermekte 

yarar var. Andaç Köyü 160 Hane olup 1600 kişilik bir nüfusa sahiptir. Köy Hakkari ve Şırnak 

İllerinde geniş bir çevreye yayılan Qeşûra Aşiretine mensuptur. Bu nedenle bütün köy halkı 

hem akraba hem de soyadları ÖLMEZ’dir.  

 

Köyde, taziye için 50’yi aşkın yetişkin erkeğin bir arada topluca oturmakta olduğu açık alan ile 

hemen üst tarafında çok sayıda kadının topluca bir arada bulundukları evin ön bahçesinde açık 

görüşme yapılmak suretiyle tespitler yapılmıştır.  

 

Anlatımlara göre, patlamadan tahminen 1,5 Saat kadar sonra olay yerine gelen bir Askeri 

helikopterle yaralılar Şırnak Askeri Hastanesine taşınmıştır. Oradan da yaralılardan biri 

Diyarbakır Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, 3’ü de taburcu edilmiştir.  

 

Patlamanın ardından, Köy halkının verdiği bilgilere göre 3 Askeri araştırma heyeti olay yerinde 

tespitler yapmıştır. Tespitler esnasında, olay sebebi patlayıcıdan arta kalan bütün kalıntılar da 

birlikte götürülmüştür. Yapılan tespitler henüz kamuoyu açıklanmadığından mahiyeti 

konusunda bilgi edinilememiştir.  

 

Tespitlerimiz: 

 

1.Patlamada 4 Çocuk yaşamını yitirirken 7’si yaralanmıştır.  

Yaşamını yitiren çocuklar: 

 

Zahir ÖLMEZ    (13), İlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencisi, 6 çocuklu bir aileden.  

Songül ÖLMEZ  (9),      “    “               2.  “    “            11   “     “    

Sevim ÖLMEZ  (13),     “    “                4. “    “            10  “    “     

Welat ÖLMEZ   (7)     “    “                   8.     “    “     



 

Yaralanan Çocuklar: 

 

Şükran ÖLMEZ (4) Karnından yaralanmış olup halen YOĞUN BAKIMDA. 

Emine ÖLMEZ (12) İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencisi  

Kübra ÖLMEZ (5)  

Newroz ÖLMEZ (12) İlk Öğretim 5. Sınıf Öğrencisi.  

Ferdi ÖLMEZ (7) Sağ bacağı kasıktan itibaren kesildi. Halen D:Ü Tıp Fakültesi’nde yatıyor.  

Şehriban ÖLMEZ (8) İlk Öğretim 3. Sınıf Öğrencisi  

Zübeyde ÖLMEZ (7) İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencisi  

 

Yakınlık dereceleri: 

  

Ölenlerden ZAHİR ile Sağ bacağı kesilen FERDİ ve yaralı ŞEHRİBAN aynı aileden Zümrüt ve 

Aziz’in; 

Ölenlerden SEVİM ile yaralılardan EMİNE, KÜBRA ve ŞÜKRAN da aynı aileden Marie ve 

Kazım’ın; 

Ölenlerden Welat ve yaralılardan NEWROZ da Bafra ve Kemal’in ortak çocuklardır.   

 

2.Köy bütünü gibi, ölen ve yaralanan çocukların aileleri de yoksuldur.  

 

3.Köylülerin tedirgin bir şekilde anlattıklarına göre –nitekim önce adını ve rütbesini verdikleri 

ancak yazmamamızı istedikleri için rütbe ve adını yazmadığımız yetkililerin verdikleri bilgilere 

göre- patlamaya, tahminen 10 yıl kadar önceden çatışma artığı olarak kalan, askeri teçhizat 

arasında yer alan 81 mm. Çapında Havan Mermisi sebep olmuştur.  

 

4.Anlatımlara, köyün yakın ve uzak çevresinde halen de toplam 4 alanın mayınlı olduğu ve bu 

alanların bazısı tel örgülerle çevrili iken, bazıların da hiçbir uyarıcı işaret, korucu engeller, tel 

örgü vb. de olmadığı bildirilmiş ve bu nedenle de yılda ortalama 20 hayvanın mayın patlamaları 

nedeniyle telef olduğu ifade edildi.  

 

Bu mayınlı alanların bir an önce temizlenmesi köylülerin haklı ortak isteğidir.  

 

5.Çevrede hala pek çok sayıda çatışma artığı patlayıcının var olduğu belirtilmiş, can ve mal 

emniyetleri bakımından bunların en kısa zamanda toplanması çağrısında bulunuldu.  

 

6.Patlama, çocukların piknik yaptıkları bir sırada meydana gelmiş olup yaralananlar ve olay 

yerinde bulunup da yaralanmayan diğer 2 Çocuk olayın şokunu hala atlatamadıklarından, 

rehabilitasyona ihtiyaç duydukları kanaatindeyiz.  

 

Zira yaralananlardan EMİNE ve ZÜBEYDE olayı bizlere usul usul anlatırken, birden şiddetle 

ağlamaya başladılar.    

 

05 Kasım 2003  

Diyarbakır Barosu Mayın ve Çatışma Artığı Patlayıcılarla Mücadele Grubu: 

 

Stj.Av. Süleyman ÖZBAYHAN         Stj.Av. Kadir KARAÇELİK  

             (Üye)                                    (Üye) 

 

Av. Şahin CAN                                Av. Sedat YURTDAŞ  

     (Üye)                                        (Proje Sorumlusu)  


