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T.C.
DİYARBAKIR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

Soruşturma No : 2017/13125
Esas No : 2017/11742
İddianame No : 2017/3719

İ D D İ A N A M E
DİYARBAKIR  (  )   AĞIR CEZA MAHKEMESİne

DAVACI : K.H.
MAKTUL :KEMAL KURKUT, ABUZER Oğlu SECAN'den olma,

15/05/1994 doğumlu
ŞÜPHELİ :YAKUP ŞENOCAK, HACI HÜSEYİN  Oğlu DİLEK'den

olma, 21/09/1985 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili,
DAZKIRI ilçesi, YUKARIYENİCE köy/mahallesi, 43 cilt,
11 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Peyas Mah. Urfa
Bulvarı No:88-27.Blok İç Kapı No:7 Kayapınar/
DİYARBAKIR ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ZAFER GÜR, DİYARBAKIR   Elazığ Cad.   Azel
Plaza A Blok 1/4 Yenişehir/Diyarbakır   Merkez /
DİYARBAKIR

SUÇ : Olası Kastla Adam Öldürme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 21/03/2017 DİYARBAKIR
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu'nun 21/2 atfı ile  81. Maddesi, 53,54,63.

maddeleri.
DELİLLER :Olay Yeri Görgü Tespit tutanakları, araştırma tutanakları,

Kamera kayıtları, uzmanlık raporları, şüpheli ifadesi, otopsi
raporu, bilgi sahibi ifadeleri, görüntü inceleme tutanakları,
adli sicil ve nüfus kayıtları, tüm dosya kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

21/03/2017 günü saat: 07:50 sıralarında Diyarbakır il merkezinde bulunan Nevruz
kutlamalarının yapılacağı alanda, alana giriş öncesi kolluk tarafından oluşturulan ve birbirlerine
mesafeli  kontrol noktalarından  6 nolu araç kapama noktasından kimliğinin daha sonra Kemal
KURKUT olduğu anlaşılan şahsın, üzerini aratmadan geçtiği ve nevruz etkinliklerinin yapılacağı
alana doğru hızlıca hareket ederek  4 nolu arama süzme noktasına  (basın protokol girişi) vardığı, 4
nolu süzme noktasına geldiğinde  Kemal KURKUT'un vücudunun belden yukarısının çıplak
olduğu, bel altında pantolon bulunduğu şahsın sağ elinde alana girmeden evvel tedarik ettiği
bıçağın bulunduğu, sol elinde ise bir adet pet şişenin bulunduğu, Kemal KURKUT isimli şahsın
kontrol noktalarından polislere üstünü aratmadan geçmeyi başardığı, ayrıca olayın yaşandığı,
nevroz alanı girişinde bulunan son kontrol noktası olan 4 nolu süzme noktasına varana dek polisler
tarafından  durdurulamadığı, 4 nolu süzme noktasında bulunan barikata vardığında elinde bulunan
bıçağı savurarak  barikatta bulunan polisleri önünden uzaklaştırdığı, olay yerinde bulunan görevli
polislerin, şahsın durmasını sağlamak için havaya doğru ateş açmaya başladıkları, ancak şahsın
aldırış etmeyerek  kontrol noktasından geçerek koşmaya başladığı, yaklaşık  7-8 metre koştuktan
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sonra açılan ateş sonucu otopsi raporuna göre şahsın sol pektoral yan bölgesinden  aldığı ateşli
silah yaralanması sonucu  hayatını kaybettiği, ayrıca şahsın yapılan otopsisinde  sol  el 2. ve 3.
Parmaklarının birleşim yerinde bulunan kemik üzerinde  1 adet mermi gömlek parçasının
bulunduğu, sol ön kol  dorsal yüzeyde alt kısımda  ateşli silah mermisi giriş deliğinin, sol ön kol  iç
yüzde alt kısımda ateşli silah mermisinin çıkış deliğinin bulunduğu, şahsın sol tarafından isabet
edip vücuduna giren mermi nedeniyle iç organ ve büyük damar yaralanmasından kaynaklı iç
kanama sonucu vefat ettiğinin otopsi raporu ile anlaşıldığı,

Olay yerinde yapılan incelemelerde toplam 13 adet 9x19 mm çapında mermiye ait boş
kovan elde edildiği, maktul Kemal Kurkut'un yapılan otopsisinde vücudunda sağ pektoral boşlukta
1 adet incelemeye elverişsiz deforme çekirdek nüvesinin bulunduğu, nüvenin maktulün sol pektoral
yan bölgesinden vücuda giriş yaptığı, aynı şekilde maktulün vurulduğu andaki koşu,  vücut ve
kollarının hareket tarzı ile uyumlu olabilecek şekilde maktulün sol ön kol alt kısımda ateşli silah
giriş-çıkış deliklerinin bulunduğu, maktulün sol  el 2. ve 3. Parmaklarının birleşim yerinde bulunan
kemik üzerinde  1 adet mermi gömlek parçasının bulunduğu, maktulün aldığı mermi sonucu
yaralandığı anda hareket halinde olması nedeniyle sol koluna giriş çıkış yapan mermi ile vücuduna
giren merminin aynı mermi olup olmadığının kesin bir şekilde saptanamadığı, ancak maktulün sol
koluna giren merminin aynı şekilde kolun diğer tarafından çıkmış olduğu, kolun havadaki
hareketine göre aynı merminin koldan çıktıktan sonra uyumlu bir şekilde vücuduna girerek kalmış
olmasının, özellikle otopsi sonucu maktulün iç organları arasından çıkan mermiye ait nüvenin
deforme vaziyette olması nedeniyle aynı mermi olduğu şeklinde tarafımızca değerlendirildiği,

Jandarma Genel Komutanlığının 04/05/2017 tarihli ve 2017/2917 nolu uzmanlık raporuna
göre inceleme için gönderilen ve maktulün sol eli parmak üzerinden çıkan mermi çekirdeği gömlek
parçasının T0624-05TE013726 seri numaralı silahtan atıldığının tespit edildiği, Diyarbakır
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün DYR-BLS-17-04794 nolu uzmanlık raporuna göre
olay yerinde bulunan 9x19 mm çapındaki boş kovanların 8 tanesinin, hakkında ek takipsizlik kararı
verilen polis memuru  Onur METE tarafından kullanılan silahtan atıldığının, inceleme için
gönderilen mermi çekirdeği gömlek parçasının T0624-05TE013726 seri numaralı silahtan
atıldığının tespit edildiği,

T0624-05TE013726 seri numaralı silahın olay günü nevruz alanında 4 nolu süzme
noktasında görevli şüpheli polis memuru Yakup ŞENOCAK'a ait olduğu,

Şüphelinin alınan ifadesinde özetle; Diyarbakır il emniyet müdürlüğünde görevli olduğunu
21/03/2017 günü Diyarbakır da düzenlenecek olan nevroz etkinliklerinde önleyici kuvvet olarak il
emniyet müdürlüğü tarafından 4 nolu süzme noktasında görevlendirildiğini, sabah 06:30 sıralarında
göreve başladığını, göreve başladıklarında kendilerine çelik yelek verildiğini, bunun haricindeki
gaz, jop, kalkan gibi ekipmanların olayın gerçekleştiği anda henüz gelmemiş olduğunu, Kemal
Kurkut'un güvenlik noktasından girmeye çalıştığını farkettiklerini,  saatin 08:15 olduğunu, şahsı
kendisinin farketmediğini, daha evvel telsiz anonsu yapılmış olduğunu, ancak sadece ekip
komiserlerinde telsiz olduğu için kendisinin anonsu duymadığını, şahsı gördüğünde elinde büyük
bir bıçak olduğunu, bıçağın şahsın sağ elinde olduğunu,  şahsın üzerinin çıplak olduğunu, polis
arkadaşın şahsa yönelik dur ihtarında bulunmasından sonra şahsın önce bıçağı kendi göğsüne doğru
tuttuğunu, sonrasında "gelin lan, öldüreceğim, patlatacağım" diye bağırmaya başladığını, bunun
üzerine kendisinin beylik silahını çıkararak pozisyon aldığını, silahını yere doğrultuğunu, olay
anında 4 nolu süzme noktasında bulunan barikatın dış tarafında beklediğini,  Kemal Kurkut barkati
aşmak istediği anda Tem aracında bulunan polis arkadaşın şahsa dur ihtarında bulunarak havaya
ateş açmaya başladığını, şahsın durmadığını,  şahsın önündeki polis memuruna doğru elindeki
bıçağı savurduğunu, bunun haricinde bu şahsın  bir polis memuruna doğrudan saldırdığına veya
saldırıda bulunmak için hamle yaptığınığına şahit olmadığını, ancak "sizi öldüreceğim,
patlatacağım" dediği için teyakkuza geçtiklerini, bulunduğu yerde iken şahıs süzme noktasını
aştığında şahsın sol tarafında 4-5 metre mesafede beklediğini, silahının yere dönük vaziyette
olduğunu, şahıs koşmaya başladığında silahını doldurarak şahsın ayaklarına doğrultup iki el ateş
ettiğini, olay aniden geliştiği için ve diğer arkadaşlar şahsın durmasına yönelik devamlı havaya
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uyarı atışları yaptıkları için kendisinin uyarı atışı yapmadığını, şahsa ateş ettiğinde şahsı
vuramadığını gördüğünü, yaklaşık 3-4 saniye sonra şahsın yaralandığını farkettiğini, ancak bu atışı
kimin yaptığını görmediğini, 2 el ateş ettikten sonra başka silah sesleri de gelmeye devam ettiği
için bir daha ateş etmediğini beyan ettiği,

Şüpheliye Kemal Kurkut'un vurulduğu ana ilişkin kamera görüntüleri izlettirilerek
tekrar sorulduğunda ;izlediği görüntülerde elini kaldırarak şahsa doğru ateş eden kişinin kendisi
olduğunu, kolunun biraz fazla kalkmış gibi göründüğünü, ancak üzerindeki mont biraz kabarık
olduğu için iyi nişan almak adına kolunu kaldırdıktan sonra bileğini hafifçe aşağıya bükerek nişan
aldığını ve ateş ettiğini, şahsın vücut bölgesine nişan almadığını, görüntüleri izledikten sonra da
şahsı kendisinin vurmadığını anladığını, çünkü şahsın  diz altına doğru nişan aldığını, ve şahsı
vuramadığını da gördüğünü, beyanla üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği,

 Maktul Kemal Kurkut'un Malatya ilinde ikamet ettiği, 21/03/2017 tarihinde Diyarbakır
ilinde gerçekleşen nevruz etkinliğine katılmak amacıyla Malatya ilinden Diyarbakır iline gelmiş
olduğu, olay yerine ilişkin krokiler, olay öncesi maktulün izlediği yolu gösteren kamera kayıtları ve
olay anını etraflıca gösteren toma araçlarına ve shortland aracına ait kamera kayıtları
incelendiğinde, maktulün saat:07:40 sıralarında nevroz alanına giden yol üzerinde olan Hamravat
evleri arkasında bulunan Bilen et kasabına girerek kasaptan 1 adet bıçak aldığı, maktulün
öncesinde sırtında sırt çantasının, üzerinde elbisesinin ve altında yanları cepli pantolonun
bulunduğu, maktulün 6 nolu araç kapama noktasına geldiğinde noktada bulunan polislere üzerini
aratmadan 6 nolu kontrol noktasından geçtiği, sonrasında  6 nolu kontrol noktasında bulunan
polislerce şüpheli şahsın neroz alanına doğru ilerlediğinin telsizle anons edildiği, ancak şahıs
kontrol noktasından üzerini aratmadan geçebilmiş olmasına rağmen kendisini takip eden ve
yakalamaya çalışan herhangi bir polis memurunun bulunmadığı, maktulün 6 nolu arama
noktasından geçtikten sonra 4 nolu süzme noktasına (nevruz alanı basın protokol girişi) hareket
halinde iken yol üstünde üzerinde bulunan sırt çantasını ve üstündeki tişörtü çıkararak yola
bıraktığı, vücudunun üstü çıplak vaziyette sağ elinde kasaptan aldığı bıçakla birlikte yürür
adımlarla 4 nolu süzme noktasına yöneldiği, süzme noktasına yaklaştığı yerde yolun sağında
bulunan su şişesini eline aldığı, ve aynı şekilde yürür adımlarla 4 nolu süzme noktasına vardığı,
maktulün 4 nolu süzme noktasına yaklaşırken sağ elinde bulunan bıçağı çıplak vaziyetteki göğsüne
doğrultarak ilerlediği, maktulün geldiğini, farkeden ilk güvenlik görevlisinin dosyamızdan
hakkında ek takipsizlik kararı verilen kontrol noktasının girişinde bulunan tem şubeye ait shortland
içerisinde şoför koltuğunda oturan polis memuru olduğu, polis memurunun şahsın geldiğini
görünce araçtan inerek şahsa doğru yöneldiği, silahını havaya doğrultarak şahsa dur ihtarı yapıp
şahsın durmaması üzerine havaya ateş açmaya başladığı ve şahısla birlikte yürüdüğü, şahsın
barikata ulaştığında önüne çıkan polis memurlarına karşı elinde bulunan bıçağı savurarak önünden
çekilmelerini sağladığı, kamera kayıtları incelendiğinde 4 nolu süzme noktasında bulunan barikatın
önünde arkasında ve çevresinde 30-35 civarında polis memurunun bulunduğunun görüldüğü,
maktulün barikati aşar aşmaz havaya ateş açılmasının verdiği endişe ile birlikte nevruz alanına
doğru koşmaya başladığı,  barikati 7-8 metre aştığında vücudunun sol tarafından göğüs kafesi
hizasından aldığı isabet ile yerinde sıçrayarak koşmaya devam ettiği, sonrasında aldığı yaranın
etkisiyle sendelemeye başladığı ve  8-10 metre içerisinde yolun kenarına düşerek yerinde
kaldığının görüldüğü,

Maktul Kemal Kurkut'un vurulduğu anda şüpheli polis memuru Yakup Şenocak'ın
maktulün sol tarafında yaklaşık 6-7 metre mesafede bulunduğu, şüphelinin silahını maktule
doğrultup iki el ateşlediği anla maktulün koşarken  aldığı merminin etkisiyle yerden sıçradığı anın
zamanlamasının uyumlu olduğu, maktulün vücuduna giren ve ölümüne sebep olan mermiye ait
çekirdeğin nüvesi incelemeye elverişli değilse ise de, maktulün vurulduğu sol el parmağından elde
edilen mermiye ait gömlek parçasının şüpheliye ait silahtan çıkan mermiye ait olduğunun uzmanlık
raporları ile uyumlu olduğu, kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendiğinde şüphelinin maktule
karşı silahını doğrultarak iki el ateş ettiğinin net bir şekilde görüldüğü, ancak şüphelinin ifadesinin
aksine, şüphelinin maktulün ayaklarına doğru nişan alarak değil, kolunu vücut hizasında kaldırarak
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maktule ateş ettiğinin tespit edildiği,
Olayın, Diyarbakır İl merkezinde nevruz etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda

etkinlikler henüz başlamadan önce meydana gelmiş olması, bölgenin terör konusundaki hassas
durumu, maktulün polisin ihtarlarına ve ihtar atışlarına rağmen durmayarak kontrol noktalarını
aşmış olması, güvenlik güçlerinin aklına muhtemel bir terör saldırısı riskini getirmiş ise de, maktul
hayati bölgesinden yaralanmaksızın etkisiz hale getirilebilecek iken, şüpheli polis memurunun
eylemi neticesi hayatını kaybetmiş olduğunun değerlendirildiği, ( görevli polis memurları hakkında
görevi ihmal ve suç delillerini karartma ve gizleme suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızın
2017/41993 soruşturma nolu dosyası üzerinden ayrı soruşturma yürütülmektedir.)

PVSK.'nın ilgili maddeleri gereğince olayda silah kullanma yetkisine haiz şüphelinin eylemi
irdelendiğinde; şüphelinin atış sayısı, atış mesafesi, hedefin hareketli olması, atışlarının maktulün
hayati bölgesine isabet etmiş olması, öncesinde uyarı atışı yapmaması, kamera görüntüleri
incelendiğinde  koşar vaziyetteki maktule doğru silahını kolunu yere paralel vaziyette doğrultarak
nişan alıp ateş etmiş olması, dosyada bulunan uzmanlık raporları ve otopsi raporu ile birlikte
değerlendirildiğinde, şüphelinin eylemi sonucu şahsın hayati bölgelerinden yara alabileceğini ve
sonunda şahsın ölebileceğini mesleki uzmanlığı gereği öngörmüş olmasına rağmen eylemine
devam ederek silahını ateşlemesi sonucu şahsın vefat ettiği, bu şekilde şüphelinin, eyleminin
sonucunu öngörmesine rağmen gerçekleşebilecek neticeler açısından duyarsız kalarak ve eylemini
devam ettirerek 5237 Sayılı TCK.'nun 21/2. Maddesinde tanımlanan Olası Kastla Adam Öldürme
Suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirecek ölçüde yeterli delile bağlı
yeterli şüphe bulunduğu anlaşılmakla,

1-Şüphelinin delillerin takdiri ve değerlendirilmesi mahkemenize ait olmak üzere
yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca
CEZALANDIRILMASINA, hakkında TCK 53 gereğince güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine,
ayrıca alacağı hapis cezasından gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK 63. Maddesi
gereğince mahsubuna karar verilmesi,

2-Şüpheliye ait ve suçta kullanılan adli emanetin 2017/7332 sırasına kayıtlı
T0624-05TE013726 seri numaralı silahın TCK 54. Maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

3--Adli emanetin 2017/7332 sırasına kayıtlı bulunan KPLE-2014-085062 Barkod numaralı
bulgu naylon delil poşeti içesirinde bulunan  8 adet 9 mm çapında boş kovanın dosyada delil olarak
saklanmasına karar verilmesi,

KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR. 02/10/2017

CEM KORAY ERYILMAZ
150927

Cumhuriyet Savcısı

NOT : ONUR METE hakkında olası kastla adam öldürme suçundan kovuşturmaya yer
olmadığına dair ek karar verilmiştir.


