
Ortak Basın Bildirisi

Giessen Savcılığı
Marburger Str. 2, 35390 Giessen
Basın sözcüsü: Savcı Thomas Hauburger

Mittelhessen Bölge Polis Müdürlüğü
Wetterau ilçesi basın irtibat bürosu: Grüner Weg 3, 61169 Friedberg

1997 yılında trafik kazasında öldüğü düşünülen Adem Bozkurt’un dosyası 
cinayet olayı olarak yeniden açılıyor

Bad Nauheim/Ober-Mörlen: 8 Nisan 1997 Salı günü sabah saat 04.30 sularında
Friedberg Polis Karakoluna, Ober-Mörlen beldesinin kırsal alanında bulunan Wetterau 
dinlenme tesisi (Raststätte Wetterau) istikametine giden Wintersteinstrasse 
caddesinde bir trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Olay yerine varan polis 
memurları, o tarihte 45 yaşında olan Adem Bozkurt’u siyah renkli BMW 518i marka 
otomobilinde ölü buldu. Olay yerindeki görünüme göre aracın oradaki ağaca çarptığı 
düşünüldü. Olayın oluş şeklinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve özellikle olay
sırasında gerçekleştiği düşünülen trafik koşulları ve maktulün gözle görülen harici 
yaralanmaları açısından olay o tarihlerde “tek araçlı trafik kazası” olarak değerlendirildi.
Dolayısıyla üzerinde otopsi yapılmayan ceset, olaydan birkaç gün sonra yakınları 
tarafından teslim alınarak İzmir’e götürüldü. Ölümüne kadar Bad Nauheim şehrinde 
yaşayan Türk vatandaşı Adem Bozkurt evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

Ancak, 2014 yılı sonunda/2015 yılı başlarında polise intikal eden bir tanık ihbarında 
Adem Bozkurt’un kazaya değil bir cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine,
Giessen Savcılığı ile Friedberg Kriminal Polis Müdürlüğünce geniş bir soruşturma 
başlatıldı. Yıllar önceki kazanın oluş şeklinin büyük titizlikle yeniden incelenmesi, olayın 
oluş şeklini canlandıran bir otomotiv bilirkişi ekspertiz raporu alınması ve çeşitli 
tanıkların ifadelerinin alınması sonunda, Adem Bozkurt’un ateşli silahla vurularak 
öldürüldüğü ve bu cinayete trafik kazası süsü verildiği yönündeki şüpheler netleşti.

Bu nedenle, maktulün cesedi üzerinde mahkeme kararı ile Türkiye’de mezar açma 
işlemi yapıldı. Bunun üzerine Türkiye’ye gelen Giessen Savcılığı, Giessen Adli Tıp 
Enstitüsü ve Friedberg Kriminal Polis Müdürlüğü uzmanlarının da eşliğinde yetkili Türk 
kamu görevlileri huzurunda yapılan otopsi sonunda ise, Adem Bozkurt’un görünüşe 
göre ensesine kurşun sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamındaki diğer çalışmalar sonunda, otoyol dinlenme tesislerindeki
tuvaletlerin bakımını yapan firmalar arasında oluşan ticari rekabetin bu olayda cinayet 
nedeni olabileceği anlaşıldı. Bu bulgular ışığında üç kişinin zanlı olarak gündeme 
getirilmesiyle, 2016 yılı sonlarında bu şüphelilerin evlerinde arama yapılarak ifadeleri 
alındı. Ancak haklarında kuvvetli şüphe oluşmadığından, gözaltına alınan adamların 
üçü de serbest bırakıldı.



Müteakip dönemde gerek Almanya’da gerekse de yurtdışında yürütülen kapsamlı
soruşturma çalışmalarına rağmen failler tespit edilemedi.

Bu nedenle soruşturma makamları olarak, vatandaşlarımızın bu olayın 
aydınlatılmasına yardımcı olmaları ümidiyle aşağıdaki sorularla kamuoyuna 
sesleniyoruz:

- 08.04.1997 günü sabah saat 04.30 sıralarında Ober-Mörlen beldesi kırsal 
alanındaki Wintersteinstrasse caddesinde (bakınız “Harita ve Otomobil” başlıklı 
fotoğraflar) meydana gelen, trafik kazası süsü verilmiş olay hakkında herhangi 
bir bilgiye sahip olan var mı?

- Olay gününün erken sabah saatlerinde siyah renkli BMW 518i marka otomobili 
veya Adem Bozkurt’u görmüş olan var mı?

- Başkasından bu olayın cinayet olduğunu duyan veya bu yöndeki bir ifadeye
kulak misafiri olan tanıklar var mı?

Fail veya faillerin bulunması ve yakalanmasıyla sonuçlanan bilgi veya görgü 
tanıklarına, Giessen Savcılığı ve Mittelhessen Bölge Polis Müdürlüğü tarafından
toplam 10.000,- Euro para ödülü konuldu. Ödülü alma hakkının tanınması ve paranın 
dağıtımı ile ilgili işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Ödül sadece özel şahıslara 
verilebilir. Cezayı gerektiren eylemlerin soruşturma ve kovuşturması ile görevli 
memurlar ise ödülü alamazlar.

Suçun aydınlatılmasında yararlı bilgiler polis memurları tarafından gizlilik içerisinde de
işleme alınabilecektir. Sahip olduğunuz bilgileri paylaşmak için lütfen Friedberg Polis 
Karakolunun 06031-601-234 numaralı telefonunu arayınız veya herhangi bir yerel
karakola başvurunuz.

Bu olayla ilgili olarak, Alman televizyon kanalı ZDF’de 25.07.2018 günü saat 20.15’te 
yayınlanacak olan “Aktenzeichen XY – ungelöst” adlı programda da kamuoyuna 
seslenilecektir.

Bu basın bildirisi, Almanca aslının Türkçe çevirisidir.

Giessen Savcılığı (Tel. 0641-934-3215) basın mensuplarına ek bilgi verme hakkını 
saklı tutar.

Savcı Thomas Hauburger
Basın Sözcüsü


