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 T.C. 

 DİYARBAKIR 

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 

 

DOSYA NO : 2017/174 Esas 

KARAR NO : 2017/422 

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2017/2117 

 

                                  GEREKÇELİ KARAR 

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A 

 

HAKİM : Hüseyin BİÇER 179453 

KATİP : Erkan Mesut BAŞARAN 170266 

DAVACI : K.H. 

MAKTUL : ŞAHİN ÖNER, Mehmet Şirin ve Basra oğlu, 

01/01/1994 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, 

LİCE, Yaprak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehitlik 

Mah. 182. Sk. No:11 İç Kapı No:2Yenişehir/ 

DİYARBAKIR adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik 

No:35131305168 

MÜŞTEKİ : MEHMET ŞİRİN ÖNER, Abdullah ve Edibe oğlu, 

01/04/1975 LİCE doğumlu, DİYARBAKIR, LİCE, 

Yaprak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehitlikmahallesi 

182.Sokak No:1/2 Yenişehir/ DİYARBAKIR adresinde 

oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:35224302012 

VEKİLİ : Av. REHŞAN BATARAY SAMAN, Lise Cad. 1.Sok. 

Musabey Apt. K:1/3 Yenişehir/Diyarbakır 21100 

Merkez/ DİYARBAKIR 

SANIK : SELAHATTİN KORKMAZ, İsmail ve Medine oğlu, 

22/03/1989 KAĞIZMAN doğumlu, İSTANBUL, 

BEYKOZ, Çavuşbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Selahattin Eyyubi Mah. Bayındırlık Cad. No:10-1 İç 

Kapı No:105Bağlar/ DİYARBAKIR adresinde oturur. 

İş adresi: Kavacık Mahallesi( Beykoz İlçe Emniyet 

Müdürlüğü) Beykoz/ İSTANBUL. TC Kimlik 

No:25004033120 

SUÇ : Taksirle Ölüme Neden Olma 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/02/2013 

SUÇ YERİ : DİYARBAKIR 

KARAR TARİHİ : 29/06/2017 

 

           Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

İDDİA ve TALEP: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 15/02/2017 tarih ve 

2017/2117 esas sayılı iddianamesi ile sanığın ' Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan hakkında 

TCK'nin 85/1,53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini kamu adına iddia 
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ve talep etmiştir. 

MÜŞTEKİBEYANINDA: Olay günü saat 20:00-21:00 sularında amcamın kızı beni 

aradıoğlun nerde dedi. Amcamın kızı bana oğluna akrep diye tabir edilen bir aracın çarptığını 

söyledi. Daha sonra çocuğumu akrepe alarak karakola götürüldüğünü ve 40-45 dakikaka kadar 

orada kalmıştır. Olayın olduğu esnada hastaneye götürülse idi durum başka olabilirdi. Olay 

günü ben evimiz civarına herhangi bir toplumsal olay görmedim, şikayetçiyim, davaya katılam 

talebim vardır, demiştir. 

TANIK LEVENT ÇARTAY BEYANINDA: Olay günü ben Şehitlik mah. bulunan 

evimin balkonunda oturuyırdum. Toplumsal olay vardı. Yaklaşık 7-8 kişilik genç bir grup 

sokaktan geldiler ve slogan atıyıorlardı. Aradan 5-10 dakika sıonra iki adet zırhlı araç geldi. 

Çocuklar aracı görüncekaçtılar. Caddenin yanınada bulunan sokağa kaçtılar. Olay tarihinde 

sokak lambaları yoktu. Akşam 20:00-20:30 sıralarında bu olay gercekleşti. Çocuklar ara sokağa 

kaçarken zırhlı araç süratli bir şekilde sokağa girdi. Hatta neredeyse duvara çarpacaktı. Viraja 

göre çok hızlıydı. Maktul sokaktan 5 metre vkadar uzaklaştı , zırhlı araçta hızlı bir şekilde geldi. 

Maktul iki elini kaldırdı ve teslim olma pozisyonunda durdu. Araç hiç hızını kesmeden çocuğun 

üzerine doğru gitti ve durabilecekken hiç hızını kesmeden devam etti vemaktulün göğsüne 

çarptı. Çocuk yere düştü. Maktul aracın kaldı ve 5 metre kadar sürüklendi. Daha sonra zırhlı 

araç durmadan gitti. Arakadan gelen diğer bir zırhlı araç çocuğu farketti ve durdu. Polisler aşağı 

indi silahları çıkardılar. Havaya kaldırdılar ama ateş etmediler. Benim balkonum 5. Katta ancak 

net olarak duydum ikinci araçtan inen polisler çocuğa hitaben ' a...na koduğumun çocuğu sen 

daha ölmedin mi' dediler. Daha sonra polislerden biri amirini aradı ve çocuğun elinde ses 

bombasının patladığını söyledi. Benim gördüğüm kadarı ile çocuğun üzerinde patlayıcı bir 

madde yoktu. Daha sonra maktülün yanında 5 dakika beklediler. Karşı binadan bir vatandaş 

daha bekliyorsunuz çocuğu hastaneye götürün dediler. Polisler o vatandaşa da küfür 

ettiler.Maktülü araca bindirirken hala tekme atıp küfür ettiler ve rastgele araca attılar.Daha sonra 

çocuğu alıp götürdüler,demiştir. 

DELİLLER: 

İddia, şüpheli, tanık beyanları otopsi raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas 

Kurulunun raporları, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporu, olay yeri inceleme ve yer 

gösterme tutanağı, telsiz konuşmalarına ilişkin tespit tutanakları, şüpheli savunması, Yenişehir 

Kaymakamlığının soruşturma izni verilmesine ilişkin 17/03/2016 tarih ve 20 sayılı karar ekinde 

bulunan ön inceleme raporu ve ekleri nüfus ve sabıka kayıtları ile tüm soruşturma dosyası 

kapsamı, delil olarak mevcuttur. 

Sanığın adli sicil kayıtları ile nüfus kayıt örnekleri uyap üzerinden temin edilerek 

dosyamız içerisine alınmıştır. 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :Tüm dosya kapsamı ve 

mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde olay günü Diyarbakır Şehitlik 

mahallesinde 25-30 kişilik grubun eylem yapması üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin 

kullandığı 75 kot numaralı Shortland marka zırhlı aracın çarpması neticesinde maktul Şahin 

Öner in ölümüne sebebiyet verdiği iddiası ile mahkememizce yapılan yargılamada dinlenen 

tanık beyanı , müşteki beyanı ve adli tıp kurumu raporları değerledirildiğinde sanığın eyleminin 

TCK 81 ve devamında düzenlenen kasten öldürme suçunu oluşturabileceği kanaatine varılmış 

bu nedenle delillerin takdiri ve değerlendirilmesinin, yargılamasının görevli mahkeme olan 

Ağır Ceza Mahkemesince yapılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere : 

1- Sanığın üzerine atılı Taksirle öldürme eylemine yönelik mahkememizde görülen 

davanın TCK 81. Ve deavmı maddelerincedüzenlenen Kasten Adam öldürme suçunu 

oluşturabileceği kanaatine varıldığından delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin 
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üst dereceli  Ağır Ceza Mahkemesi ait olduğu gözetilerek, mahkememizin 

GÖREVSİZLİĞİNE, 

2-Karar kesinleştiğinde dosyanın DİYARBAKIR AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

GÖNDERİLMESİNE,   

Dair; yapılan inceleme sonucunda sanığın yokluğunda müşteki vekillerinin yüzlerine 

karşı verilen hükmün tefhim ve tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak bir beyanla başvurulabilecek 

İTİRAZ yolu açık olmak itiraz edilmediği takdirde kesinleşmek üzerekarar verildi.29/06/2017 

 

Katip 170266 

e-imzalıdır 

   

Hakim 179453 

e-imzalıdır 

 

 

 


