
T.C.

DOSYADA KISITLAMA ve YAYIN 
YASAĞI KARARI VARDIR.

İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No 
Esas No 
İddianame No

2017/171229
2017/34230
2017/6277

İddianame
İSTANBUL AĞIRCEZA MAHKEMESİne

K.kÇ
Dosyasın

DAVACI
ÖLENLER

MAĞDURLAR

VEKİLİ

VEKİLİ

VEKİLİ

MÜŞTEKİLER

: Kamu Hukuku
: 1-BARIŞ KEREM, MEHMET Oğlu MELİKE’den olma, 
01/01/1999 doğumlu

2-OĞUZHAN ERKUL, İSMAİL Oğlu SEYRAN'den olma, 
15/09/1999 doğumlu

:1-DEMİRHAN ERKUL, VELİ Oğlu GÜLÜZAR’den olma, 
23/08/2002 doğumlu, Gazi Mah. 1347. Sk. No:24 İç Kapı No:5 
Sultangazi/ İSTANBUL ikamet eder.

: Av. OYA ASLAN, İSTANBUL 
Gürsel Mah. Bahçeler Cad. İstanbul Plaza No : 20 D : 10 34400 

Kağıthane / İSTANBUL
2- BİRKAN YÜKSEL, HAMZA Oğlu ZÜLFİYE'den olma,

17/09/2000 doğumlu, Zübeyde Hanım Mah. 1281. Sk. No:31 İç 
Kapı No: 1 Sultangazi/İSTANBUL ikamet eder.

: Av. SEYİT SÖNMEZ, İSTANBUL
Kocamansur Sokak Alev Apt. No: 137 Kat:3 D: 14 Merkez

Mahallesi Şişli / İSTANBUL
3- RAMAZAN ALTÜRK, SADIK Oğlu AYŞE’den olma,

26/12/1998 doğumlu, Gazi Mah. İsmetpaşa Cad. No:69 İç Kapı 
No:6 Sultangazi/ İSTANBUL ikamet eder.
: Av. SEYİT SÖNMEZ, İSTANBUL

Kocamansur Sokak Alev Apt. No: 137 Kat:3 D: 14 Merkez
Mahallesi Şişli / İSTANBUL
:1-İSMAIL ERKUL, BEKTAŞ Oğlu HATIR’den olma, 
01/04/1974 doğumlu, İstasyon Mah. Karabatak Sk. No:2 
Çeriçezköy/TEKİRDAĞ ikamet eder.

2- MEHMET KEREM, ŞÜKRÜ Oğlu NAZLI’den olma,
20/03/1978 doğumlu, Esen Tepe Mah. Dere Sk. No:22 İç Kapı 
No3._Me.rkez/ ELAZIĞ ikamet eder.

3- SEYRAN ERKUL, CUMA Kızı GÖNÜL’den olma, 
15/07/1979 doğumlu, İstasyon Mah. Karabatak Sk. No:2 
Çerkezköy/ TEKİRDAĞ ikamet eder.
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VEKİLİ

ŞÜPHELİLER

MÜDAFİİ

MÜDAFİİ

MÜDAFİİ

MÜDAFİİ

SUÇ

SEVK MADDELERİ

ADLİ KONTROL

4-MELİKE ALTINIŞIK, MEHMET Kızı SATÎ'den olma, 
30/08/1978 doğumlu, Akşemsettin Mah. 1.Yiğit Çıkmazı Sk. 
No: 16 İç Kapı No.T Eyüp/ISTAN BUL ikamet eder.
: Av. CEVDET ÖÇAL, İSTANBUL

Çukurçeşme Cad. Ömür İş Hanı No:35 D:35 Gaziosmanpaşa / 
İSTANBUL
Av. MERAL HANBAYAT YEŞİL, İSTANBUL
Gürsel Mah. Alaybey Sok. No: 18/10 Kağıthane / İSTANBUL
Av. SEYİT SÖNMEZ, İSTANBUL

Kocamansur Sokak Alev Apt. No: 137 Kat:3 D: 14 Merkez 
Mahallesi Şişli / İSTANBUL

: 1-ERKAN EKMEKÇİ, BÜLENT Oğlu AYŞE’den olma, 
27/08/1990 doğumlu, DENİZLİ ili, ÇİVRİL ilçesi, AKÇAKÖY 
köy/mahallesi, 9 cilt, 10 aile sıra no, 60 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Çobançeşme Mah. Oğul Sk. No:53 îç Kapı No:l 
Bahçelievler/lstanbul İSTANBUL ikamet eder.

: Müdafii Av. GÜLNUR HELİN KARAGÖZ, İSTANBUL
Mehmet Akif Ersoy Mah. Gamzeli Sk. No:44/4 Kağıthane / 

İSTANBUL
2- KENAN AKIL, CENGİZ Oğlu HAZİME'den olma,

13/05/1993 doğumlu, ADANA ili, MERKEZ ilçesi, ÇABUTCU 
köy/mahallesi, 82 cilt, 7 aile sıra no, 80 sıra no'da nüfusa kayıtlı 
Siyavuşpaşa Mah. Mimoza Sk. No:6 İç Kapı No: 13 Bahçelıevler/ 
İST ANBUL ikamet eder.

: Müdafii Av.BİRSU YILMAZ, İSTANBUL
Maslak Mah.Büyükdere Cad.Meydan Sok.No.l Beybi Giz Plaza 

Kat. 15 Sarıyer / İSTANBUL
3- ZAFER SAĞLAM, ÖMER Oğlu MEJBURE'den olma,

03/03/1971 doğumlu, ERZURUM ili, YAKUTİYE ilçesi, 
GÖKÇEYAMAÇ köy/mahallesi, 121 cilt, 41 aile sıra no, 11 sıra 
no’da nüfusa kayıtlı General Şükrü Kanatlı Mah. 19 Mayıs Cad. 
No:46 İç Kapı No:3 Merkez/ HATAY ikamet eder.
: Müdafii Av. SEÇİL GÜLEÇ TABANCA, İSTANBUL

Adnan Menderes Bulvarı Hırka-1 Şerif Mah.No :58 İstanbul
Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Fatih/lstanbul Fatih / İSTANBUL 

4-DAVUT BAKIR, AHMET Oğlu KAŞİFE'den olma,
08/03/1990 doğumlu, KÜTAHYA ili, ALTINTAŞ ilçesi, 
YALNIZSARAY köy/mahallesi, 34 cilt, 22 aile sıra no, 92 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Şirinevler Mah. Ata 2 Sk. No:8 İç Kapı No:9 
Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder.

: Müdafii Av. SAHRA ASLAN, İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan

Cad.) Hırka-İ Şerif Mah. No:58 "Hukuk İşleri Ve Soruşturma 
Şube Müd." Fatih / İSTANBUL
:BiIinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Birden 

Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermek
:Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3, 24/1, 25/1, 27/1, 53/6 

maddeleri (Tüm şüpheliler hakkında)
\Tüm şüpheliler hakkında Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinin
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19/04/2017 tarihli ve 2017/314 Sorgu sayılı kararı ile yurt dışına 
çıkış yasağı konulmuş olup, bu tedbir halen devam etmektedir.

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/04/2017
DELİLLER :Müşteki ve mağdur beyanları, tanık beyanları, otopsi

raporları, olay yeri inceleme ve keşif zabıtları, ölü muayene 
evrakları, olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli 
rapolar, şüpheli savunmaları, şüphelilerin adli sicil ve nüfus 
kaydı, bilirkişi raporları ile tüm soruşturma dosyası kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ__________________ :
14/04/2017 günü gece saatlerinde Gazi Mahallesinde bulunan Kent Ormanı isimli park 

içerisinde elinde uzun_namkılu silahlar bulunan üçjdşilik bir grubun gezdiğine_dairJhbar 
yapılması üzerine, Kent Ormanın giriş kısmında bulunan alanda konuşlanan kolluk ekibinin 
parktan çıkığı sırada 34 GN 962 plakalı siyah renkli Peugeot 206 marka araca dur ihtarında 
butunduklarınınT^ancâk afâç^ sürücüsü olduğu anlaşılan Demirhan Erkul’un dur ihtarına 
uymayarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışması sebebiyle kolluk görevlilerince araca ateş 
edildiğinin, araç içerisinde bulunan Oğuzhan Erkul ve BarışKeremisimli şahısların aldıkları 
ateşli Silah yaralanmalan sonucunda hayatlarını kaybettiklerinin, Demirhan Erkul ve 
Ramazan Altürk isimli şahısların ise yaralandığının, araç içerisinde bulunan Birkan Yüksel'in 
ise bir yaralanması olmadığının bildirilmesi üzerine Gaziosmanpa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca olayla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlanıldığı

Olaya ilişkin kolluk görevlilerince tanzim edilen olay tutanağında; 14/04/2017 günü 
21:30 sıralarında Gazi Polis Merkezi Hizmetlerinde kullanılan telefon hattını arayarak 
kendisini Kent Ormanı Özel Güvenlik Görevlisi Ramazan olarak tanıtan şahsın orman 
içerisinde bir vatandaşın yanlarına geldiğini, orman içinde poşulu__ve silahlı üç şahsın 
olduğunu, bu şahısların ayrıca 34 VP 8073 plakalı Renault Trafıc marka aracı kullandıklarını 
kendilerime bildirdiğini söylediği, buna istinaden ve Terör örgütlerinin İstanbul ili genelinde 
toplumda kendileri için önem atfeden günlerde isimlerini duyurmak ve referamdum sürecini 
sabote etmek amacıyla kamuoyunda infial ve kaos yaratabilecek sansasyonel nitelikte 
eylemlere yönelebilecekleri^ DHKP-C terör örgütünce Gazi Mahallesinde sözde uyuşturucu 
merkeziyakınında yer aran kâleköla“yonelik silahİı/bombalı eylem yapma kararları alındığına 
dair istihbjan_bilgilerde nazara alınarak olay yerine Gazi Polis Merkezi Amirliği’nde bulunan 
bir özel harekat timinin ve bir çevik kuvvet timinin zırhlı araçlarla yönlendirildiği, Kent 
Ormanı girişinde uygulamaya başlandığı, kısa bir süre sonra 34 GN 962 plakalı sayılı siyah 
Peugeot marka, camları siyah fılmli araç içerisinin görülmediği halde bulunan aracın park 
içerisinde, süratle üygülâma noktasma geldiği, kolluk görevlilerince araca işaretle ve sesle 
dur ihtarında bulunulduğu, aracın duracakmış gibi yavaşladığı sırada yan açık olan sağ ön 
camdan aracın sağ ön koltuğunda oturan şahsın kucağında uzun namlulu silahın namlusunun 
görülmesi üzerine görevlinin diğer görevlileri şahıslann silahlı olduğuna dair bağırarak ikaz 
ettiği, bu sırada araç sürücüsünün aniden gaza basarak hareket edip aracın önünde bulunan 
görevlilerin üzerine aracı sürdüğü, bir görevliye çarparak yaraladığı, görevlilerce aracın 
durması yönünde havaya bir kaç el uyarı ateşi açıldığı, ancak aracın zırhlı araca da çarparak 
kaçmaya devam ettiği, bu sırada araç içerisinde bir kaç el silah sesi duyulması üzerine 
görevlilerce aracın lastiklerine doğru ateş edildiği, aracın durmayarak kaçıp gözden 
kaybolduğu, yapılan takibe rağmen aracın yakalanamadığı belirtilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında;
Olaya karışan aracın yapılan incelemesinde; aracın sol arka lastiğinin patlak olduğu, 

aracın sol arka çamurluğunda sürtünme izi olduğu, sol arka çamurluğunda mermi giriş izi 
olduğu, arka camda sağ kısımda, orta üst bölgede, üst kısımda camın kaporta ile birleştiği 
bölgede olmak üzere toplam 3 (üç) adet mermi giriş izi olduğu, bagaj kapağında 5 (beş) adet 
mermi giriş izi olduğu, Peugeot yazısının sonunda bir adet mermi giriş izi olduğu, arka 
plakalıkta 1 (bir) adet giriş izi olduğu, alt tamponda giriş izi olmadığı, sağ çamurlukta 5 (beş)
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adet mermi giriş izi olduğu, aracın sağ arka farının kırık olduğu, far altında çökme izi olduğu, 
sol arka kapıda çıkış izi olduğu değerlendirilen deformasyon bulunduğu aracın bagaj 
kısmının boş olduğu, arka koltukların kanlı olduğu, şoför koltuğunda kan lekesi olmadığı, ön 
yolcu koltuğunda kan lekesi olduğu, aracın ön kısmında hasar olmadığı, olayın meydana 
geldiği yerde aydınlatmaların bulunduğu, bunların çalıştığı tespit edildiği

Dosya kapsamında yer alan olay yeri inceleme tutanağında; olayın meydana geldiği 
yerin Sultangazi İlçesinde bulunan Kent Ormanı çıkış kapısı önü yol üzeri olduğu, çıkış 
kapısı önündeki taş döşeme yol üzerinde, çıkış kapısı sağ yan istinat duvarı önü çim alan ve 
kaldırım üzerinde 27 adet 5,65 mm çapında kovan olduğu, 8 adet 9 mm çapında kovan 
olduğu, 5 adet gaz ve ses tabancası kovanı olduğu; olaya karışan 34 GN 962 plakalı aracın 
arka ve yan camlarının koyu renkli film kaplı olduğu, aracın sağ arka tekerleğinin havasının 
inik olduğu, sağ ön koltuğu önünde siyah kılıf içerisinde saz olduğu, sağ ön kapı cebi 
içerisinde dış kısmı sarılı boru olduğu, aracın arka camında toplam 4 adet mermi giriş deliği 
olduğu, bagaj kapağı üzerinde toplam 6 adet mermi giriş deliği bulunduğu, sağ arka 
çamurluğu üzerinde toplam 6 adet mermi giriş deliği bulunduğu, sol arka çamurluğu üzerinde 
2 adet mermi giriş deliği olduğu, sol arka stop lambası üzerinde 2 adet mermi giriş deliği 
olduğu, sol arka çamurluğu üzerinde 2 adet mermi giriş deliği olduğu, arka plakası üzerinde 1 
adet mermi giriş deliği olduğu, 34 GN 962 plakalı aracın sol çamurluklarında eziklikler 
olduğu, olaya karışan S13 ibareli zırhlı polis aracının sol arka çamurluğunun kırık ve çatlak 
durumda olduğu, sol arka tekerleği üzerinde sürtünme izleri olduğu tespit edildiği

Dosya kapsamında yer alan kriminal raporlarda; olay günü ihbar üzerinde olay yerine 
giden polis memurlardan sadece olaya karışan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan 
şüpheli polis memurlardan alınan svaplarda atış artığı olduğu, diğer polis memurlarının 
svaplarında atış artığı olmadığı, kaçan araç içerisinde bulunan Oğuzhan Erkul, Barış Kerem, 
Ramazan Altürk, Birkan Yüksel ve Demirhan Erkul'un svaplarında atış artığı olmadığı, kaçan 
araç içerisinden alınan numunelerde patlayıcı madde artığına rastlanmadığı, ölenler Barış 
Kerem ve Oğuzhan Erkul'un alt ve üst elbiselerinde yapılan incelemede isabet eden atışların 
elbiselerde bıraktığı izin uzak atış giriş delikleri izi ile uyumlu olduğu, olay yerinden elde 
edilen kovanların tamamının şüphelilere ait uzun namlulu otomatik silahlardan atıldığı 
belirlendiği

Araç sürücüsü olan müşteki Demirhan Erkul alınan ifadelerinde özetle; akşam 
saatlerinde ablasının çalıştığı şirkete ait olan aracı alarak arkadaşları Barış Kerem, Oğuzhan 
Erkul, Ramazan Altürk ve Birkan Yüksel'in bulunduğu Kent Ormanına gittiğini, arkadaşları 
ile orada bir süre oturduğunu, alkol almadığını, gece 21:30 sıralarında araca binerek çıkışa 
doğru gittiklerini, parkın çıkışında 15-20 kadar polis olduğunu, 4-5 adet zırhlı araç olduğunu 
gördüğünü, polis ekibinin yanına geldiğinde dur ihtarına uyarak aracı durdurduğunu, ancak 
polislerin kendisine bağırdığını dur dedik ya neden durmuyorsun kafanıza sıkarım dediklerini 
bunun üzerine kendisinin ehliyetinin olmaması ve aracın ablasının çalıştığı şirkete ait olması 
dolayısıyla korkarak gaza bastığını kaldırıma çıkıp yola devam ettiğini, polislerden 4-5 metre 
kadar açıldıktan sonra silah sesi durduğunu bunun üzerine kafasını eğdiğini, bir süre sonra 
arkada tarafta oturan Ramazan'ın hastaneye gidelim dediğini duyduğunu, Oğuzhan ve 
Bânş'tan ses gelmediğini, Gazi Toplum Sağlığı merkezine giderek Ramazan ve Oğuzhan'ı 
bıraktığını, Barış'ı Özel Gazi Hastanesine götürdüğünü, daha sonra Toplum Sağlığı 
merkezine dönerek aracın anahtarını ablasına verdiğini, polis memurlarından şikayetçi 
olduğunu beyan ettiği,

Müşteki Ramazan Altürk alınan ifadelerinde özetle; olay günü Gazi Kent Ormanı 
isimli yere arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittiğini, Demirhan ERKUL yanlarına daha 
sonra geldiğini, birlikte rakı içtiklerini, daha sonra eve girmek için Demirhan'ın getirdiği 
araca bindiklerini, kendisinin aracın en sol arka tarafında olduğunu, yanımda Barış Kerem'in, 
aracın sağ tarafında ise Oğuzhan Erkul'un oturduğunu, Birkan'ın yanında silah olduğunu 
görmediğini, parkın çıkışına doğru gelindiği sırada kapıdan önceki düzlüğe girdiklerinde 
Demirhan'ın yolda polis olduğunu söylediğini, kendisinin Demirhan'a sakin ol aracın camını 
ışıklarını aç dediğini, Demirhan'ın aracın şoför kapısının camlarını açtığını, hatta Birkan'ın da
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aracın sağ ön camını açtığını, kapanların olduğu yere geldiklerinde Demirhan'ın aracı iyice 
yavaşlattığını, aracın durma noktasına geldiğini, kapanların birkaç metre ilerisinde 4 polis 
memuru beklediğini, Demirhan'ın aracı durdurduğunu, ancak polis memurların hemen 
Demirhan'a ve kendilerine sinkaflı şekilde küfür etmeye başladıklarını, hepsinin arabanın 
içine de baktıklarını, Demirhan'ın durduk ya diye söylediğini, Demirhan ile konuşan 
memurun kendisinin bulunduğu camın önüne gelerek silahı kafasına doğru doğrulttuğunu ve 
kendisine ateş ettiğini, kendisini geriye çekince merminin bacağına isabet ettiğini, kendisi 
yaralandıktan sonra bir an şok geçirdiğini, olay sırasında kapısının kapalı olduğunu, kapıyı 
açan her hangi bir memur olmadığını, polis memurlarından şikayetçi olduğunu beyan ettiği,

Araç içerisinde bulunan Birkan Yüksel alınan ifadelerinde özetle; akşam saatlerinde 
arkadaşı Ramazan ve Oğuzhan ile birlikte Kent Ormanına gittiklerini, Banş ve Demirhan 
isimli arkadaşlarının sonradan yanlarına geldiklerini, birlikte alkol alıp saz çaldıklarını, saat 
22:00 sıralarında Demirhan'ın kullandığı araca binerek hareket ettiklerini, kendisinin sağ ön 
yolcu koltuğunda olduğunu, çıkışa doğru ilerledikleri sırada parkın kapısının olduğu yerde 
polis ekiplerinin olduğunu gördüklerini, Demirhan'a bekleyenlerin trafik ekibi olmadığını 
ehliyeti olmaması sebebiyle sorun olmayacağını söylediklerini, polislere doğru yaklaştıkları 
sırada kendilerine dur ihtarında bulunulduğunu, Demirhan'ın bunun üzerine polis ekibinin 
yanında durduğunu, kendilerinin polis ekibini görünce aracın ön sağ ve sol camlarını 
açtıklarını ve araç içi lambasını polislerin kendilerini görmeleri için yaktıklarını, polislerin 
durdukları halde kendilerine bağırdıklarını, küfür ettiklerini, bunun üzerine Demirhan'ın 
panik yaparak ilerlemeye başladığını, zırhlı aracın geri geri gelerek yolu kapattıp aracı 
sıkıştırdığını bunun üzerine Demirhan'ın kaldırıma çıkarak yola devam ettiğini, daha sonra 
ateş seslerini duymaya başladıklarını, çok sayıda silah sesi geldiğini, ilerledikleri sırada 
arkada oturan'ın Ramazan'ın hastaneye gidelim diye bağırdığını, daha sonra araçla Gazi 
Toplum Sağlığı Merkezine gittiklerini, Oğuzhan'ı buraya bıraktıklarını kendisinin de burada 
araçtan indiğini, polislerin aracın kapısını açmadıklarını beyan ettiği

Şüpheli Erkan Ekmekçi alınan savunmalarında özetle; olay günü akşam 22:00 
sıralarında Gazi Karakolunda bulundukları sırada çevik kuvvet grup amiri Levent Ayhan'ın 
ihbar olduğunu Kent Ormanına gideceklerini söylediğini, hazırlanıp çıkış yaptıkları sırada 
tim komutanları Zafer Sağlam'ın konu hakkında kendilerine bilgi verdiğini, araçla olay yerine 
intikal ederken parkta eli silahlı yüzü maskeli şahıslar olduğunun kendilerine bildirildiğini, 
olayın meydana geldiği yer DHKP-C Terör Örgütü tarafından örgütsel faaliyetlerde sürekli 
olarak kullanılan bir yer olduğunu, ayrıca tarih itibariyle DHKP-C Terör Örgütünün sözde 
kuruluş ve devrim şehitleri haftası olduğu için örgütün faaliyette bulunabileceğine dair daha 
öncede ihbar aldıklarını, bu kapsamda ormanın girişine gittikten sonra orada konumlanıp 
tedbirler aldıklarını, bu esnada Levent AYHAN ve Zafer SAĞLAM'ın ormanın güvenlik 
görevlilerinden bilgi aldıklarını, çevik kuvvete ait araçla park çıkışını kapattıklarını, o esnada 
beyaz renkli Audi marka bir aracın kontrol noktasına geldiğini, araç kontrol noktasına geldiği 
araca dur ihtarında bulunduklarını aracın ihtar üzerine durduğunu, araçta gerekli kontrolleri 
yapıldıktan sonra aracın geçmesi için zırhlı ekip aracı ileri doğru hareket ettiğini, o araç 
gittikten hemen sonra parkın içinden çıkış kısmına doğru siyah renkli olaya karışan araç hızlı 
bir şekilde gelmeye başladığını, araç kontrol noktasına gelirken ekipler tarafından araca el ve 
sesle dur ikazında bulunulduğunu, araç kontrol noktasına doğru yaklaştıktan sonra hızını 
kestiğini, kontrol noktasına geldiğinde araca farlarını söndürün, iç lambasını açın şeklinde 
ihtarda bulunduklarını, Zafer SAGLAM'ın aracın sol arka kapısını açmaya çalıştığını, kapıyı 
önce açtığını ancak kapının içeriden çekilerek kapandığını, o esnada kendisinin aracın sağ ön 
kısmında olduğunu, aracın sağ ön camının aralık olduğunu, araç tam önünde olduğu sırada 
aracın içinde uzun namlulu bir silah gördüğünü, silahın sağ ön koltukta bulunan yolcunun 
bacaklarının arasında olduğunu, ayrıca silahı kamufle etmek için yanında saz kılıfı da 
olduğunu gördüğünü, silahı gördükten sonra bağırarak uyarıda bulunduğunu, aynı zamanda 
elini sağ ön cama koyduğunu, araç durmayınca araç ile birlikte 3-4 metre ilerlediğini, bu 
esnada aracın Çevik Kuvvet polisine çarptığını, akabinde zırhlı ekip aracına da çarpıp 
kaldırıma çıkıp yola devam ettiğini, bunun üzerine elinde bulunan çapında uzun namlulu
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silah ile aracın sağ arka lastik kısmına doğru ateş ettiğini, araç kaçmaya çalıştığı sırada 
kendisi ateş etmeden önce araçtan silah sesi geldiğini de duyduğunu, aracın sol tarafından 
silah sesi geldiğini duyduğunu, 8-9 el ateş ettiğini, ateş etmeye başladığında araç ile arasında 
7-8 metre mesafe olduğunu, daha sonra araç 30 metre kadar açılınca kendisinin ateş etmeyi 
bıraktığını, zırhlı araçlar ağır oldukları için kaçan aracı takip edemediklerini, şahısları hedef 
almadığını, aracın alt kısımlarını hedef aldığını, araçta silah gördüğünden emin olduğunu 
beyan ettiği,

Şüpheli Zafer Sağlam alman savunmalarında özetle; olay günü kent ormanında 
yüzleri poşulu ellerinde silah olan şahıslann bulunduğuna dair ihbar olduğu bilgisinin 
geldiğini, bunun üzerine ekipler halinde hazırlanıp olay yerine gittiklerini, yolda ekip 
arkadaşlarına bilgi verdiğini, 30 Mart-17 Nisan tarihlerinde DHKP-C terör örgütünün sözde 
kuruluş ve devrim şehitleri haftası olduğu için görevlilere veya karakollara saldırı 
yapılabileceğine dair istihbari bilgiler alındığını, bu kapsamda olay yerine giderken telakkuz 
içerisinde olduklarını, olay yerine gittikten sonra kendisinin görevli arkadaşların dağılımını 
yaptıklarını, gelen araçları kontrol etmek için parkın çıkışını zırhlı araçla kapattırdığını, 
kendisi ile Kemal TUNCER'in tecrübeli olduklan için aracın solunda yer aldıklarını, Erkan'ın 
aracın sağ kısmına gelecek kısımda konumlandığını, önce kontrol noktasına doğru AUDI 
marka beyaz bir araç geldiğini, kontrol noktasına yaklaştığında yapılan uyarılara istinaden 
aracın durduğunu, araç içi ışıklarını yaktığını, aracı kontrol ettikten sonra aracın yola devam 
ettiğini, bu aracın geçiş yapması için biz zırhlı aracı öne doğru hareket ettirdiklerini, beyaz 
araçtan hemen sonra siyah Peugeot merka aracın kontrol noktasına doğru hızla gelmeye 
başladığını, araç yaklaşırken kendisinin bağırarak ve eliyle dur ihtarında bulunduğunu, ancak 
uyarılara rağmen araç yaklaştığında duracak gibi olmadığını, kontrol noktasına geldiğinde 
aracın duraklar gibi olduğunu, kendisinin aracın aracın sol arka kapısını açmaya çalıştığını, 
kapıyı kendisinin araladığını ancak kapı içeriden çekilip kapatıldığını, o esnada aracın sağ 
kısmında bulunan Erkan isimli memurun silah diye bağırdığını, araçta hareket etmeye 
başlayınca kendisinin aracm durmasını sağlamak amacıyla 3-4 el havaya ateş ettiğini, ancak 
aracın durmadığını, bunun üzerine aracm sol arka lastiğine 3-4 kez daha ateş ettiğini, aracın 
20-30 metre sonra görüş mesafesinden çıktığını, daha sonra zırhlı araçla kaçan aracın 
arkasından gittiklerini ancak tespit edemediklerini, kendisinin aracm lastiğine ateş ettiğini 
beyan ettiği,

Şüpheli Davut Bakır alınan savunmalarında özetle; Olay günü kendilerine kent 
ormanında yüzleri poşulu ellerinde silah olan şahıslann bulunduğuna dair ihbar olduğu 
bilgisinin verildiğini, bunun üzerine bir Özel Harekat timi ve birde Çevik Kuvvet timi olarak 
olay yerine gittiklerini, olay yerine gittiklerine kendisinin şortland marka aracm yanında 
beklediğini, konum aldıktan sonra öncelikle beyaz renkli AUDI marka bir aracın kontrol 
noktasına doğru geldiğini, ona dur ihtarı yapıldığını, aracm yapılan ihtara uyması üzerine 
aracı kontrol ederek gönderdiklerini, bu esnada Audi marka aracm geçiş yapması için zırhlı 
aracı ileri çektiklerini, hemen akabinde siyah Peugeot marka aracm çıkışa doğru hızla 
geldiğini Zafer SAGLAM'm araç yaklaştığı sırada araca bağırarak dur ihtarında 
bulunduğunu, iç lambaları yakmasını istediğini duyduğunu, daha sonra arkadaşlardan birinin 
silah diye bağırdığını duyduğunu, o ana kadar kendisinin arka kısmın güvenliğini aldığından 
olay mahallini görmediğini, ancak silah diye bağınldığım duyunca geri döndüğünü, bu 
esnada aracm arkadaşların kapattığı noktaya doğru ilerlediğini gördüğünü, akabinde aracm 
banketle ayrılan yola girdiğini, aracm burada isabet aldığını fark edince kendisinin de aracı 
durdurmak amaçlı ateş ettiğini, aracın sağ arka lastiğine doğru ateş ettiğini, araç 
durdurulmaya çalışılırken küfür eden kimse olmadığını, ayrıca silahm ağzına mermi 
verilmesi söz konusu olamayacağını zaten operasyona giderken silahların atışa hazır halde 
gidildiğini, olay kapsamında daha önce kendilerine bölgede terör olayı olabileceğine dair 
tebliğler yapıldığını, ayrıca olay haftasının DHKP-C terör örgütünü sözde devrim şehitleri yıl 
dönümü olarak ilan ettiği hafta olduğunu, bölgenin ve özellikle olayın meydana geldiği 
ormanlık yerin daha önce terörün sıklıkla yaşandığı bir yer olduğunu, kaçan aracm dur 
ihtarına uymadığı, kontrol noktasından geçiş sürecinde şüpheli tavırlar sergilediğini, bu
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nedenle kendilerine yönelebilecek tehlikeyi önleme saikiyle hareket ettiklerini, aracı 
durdurmak niyetiyle atış yaptığını, ayrıca kaçan şahısların ihbar edilen kişiler değil iseler 
bile ihbar edilen kişilerin kaçmasına sebebiyet verdiklerini beyan ettiği

Şüpheli Kenan Akıl alınan savunmalarında özetle; Olay günü kendilerine kent 
ormanında yüzleri poşulu ellerinde silah olan şahısların bulunduğuna dair ihbar olduğu bilgisi 
verildiğini, buna istinaden olay yerine gittiklerini, olay yerine giderken Levent Ayhan'ın 
kendilerine gelen ihbar konusunda bilgi verdiğini, olay yerine gittikten sonra iki zırhlı araç 
olarak ormanın giriş çıkışının yapıldığı yerde tedbir aldıklarını, kendisinin geliş istikametini 
net gördüğünü, tedbir aldıktan sonra önce Audi marka bir araç kontrol noktasına geldiğini, bu 
aracın kontolleri yapıldıktan sonra devam ettiğini, bir süre sonra siyah renkli Peugeot marka 
aracın kontrol noktasına doğru hızla geldiğini, araç kontrol noktasına gelirken kendilerinin 
bağırarak ve elle durması için işaret yaptıklarını, aracın zırhlı aracın önüne geldiğinde 
duraklar gibi olduğunu, camlarının açık olmadığını, Zafer Sağlam'ın aracın sol arka kapısını 
açmaya çalıştığını bu esnada özel harekat polislerinden birinin silah diye bağırdığını 
duyduğunu, bunun üzerine aracın hareket edip kaçmaya başladığını, aracın önce kendisine 
sonrada şortland marka araca çarpıp kaldırıma çıktığını, araç kaldırımdan yola girdiğinde 
durdurmak maksadıyla araca doğru ateş ettiğini, kendisinin aracın sağ kısmına doğru ateş 
ettiğini, olay günü kendisinin MP5 marka 9 mm çapında mermi atan silahı kullandığını, 6-7 
el ateş ettiğini, kendisinin 2 yıldır Gazi mahallesinde görev yaptığını, olayın meydana geldiği 
yerin terör örgütleri tarafından yoğun şekilde kullanılan bir yer olduğunu, zaten olayın 
meydana geldiği tarihlerde terör unsurlarınca sansasyonel eylemler yapılabileceğine dair bilgi 
aldıklarını, olay yeri ile karakol çok yakın olduğunu, kendisinin karakola bir saldırıda 
olabileceğini düşünerek olay yerine gittiğini, ormanlık alanın, bomba düzeneği hazırlamak 
için ideal bir yer olduğunu, zaten örgüt mensuplannca yapılan faaliyetler öncesinde burada 
toplanma vesaire durumların daha önceden yaşandığını beyan ettiği,

Olayın meydana geldiği yerde Sultangazi Belediyesine bağlı olarak görev yapan 
güvenlik görevlilerinin tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu, Buna göre;

Tanık Ramazan Özbek’in alınan ifadelerinde özetle; akşam saatlerinde ziyaret 
amaçlı olarak ormanın içerisinde yer alan izci kampı isimli yere gittiğini, orada Yunus 
Tuncer ile birlikte oturduğu sırada iki kişinin yanlarına gelerek kulelerin bulunduğu yerde 3 
kişilik bir grubun ellerinde uzunlu namlulu silah olduğu ve yüzleri poşu ile sarılı olduğu 
halde kendilerine buranın asayişi bizden sorulur diyerek propaganda yaptıklarını kendilerinin 
155'i aradıklarını ancak dönüş yapılmadığını söyleyerek kendilerinden polisi aramalarını 
istediklerini bunun üzerine kendisinin Gazi Polis Karakolunu arayarak durumu bildirdiğini, 
bir süre sonra karakoldan Ural tipi bir aracın gelerek, araçtan inen kolluk görevlilerinin 
ihbarcı şahıslar ile konuştuklarını, daha sonra görevlilerin şüpheli aracın yanına gittiklerini 
beyan ettiği

Tanık Yunus Tunçer alınan ifadelerinde özetle; olay günü izci kampı olarak bilinen 
yerde görevli olduğunu, bu yerin ormanının girişine 3 kilometre mesafede bulunduğunu, 
Ramazan Özbek ile birlikte oturdukları sırada iki kişinin yanlarına gelerek kulelerin 
bulunduğu yerde 3 kişilik bir grubun ellerinde uzunlu namlulu silahlar olduğu ve yüzleri 
sarılı olduğu halde kendilerine buranın asayişi bizden sorulur diyerek propaganda yaptıklarını 
kendilerinin 155’i aradıklarını ancak kendilerine dönüş yapılmadığını söyleyerek 
kendilerinden polisi aramalarını istediklerini bunun üzerine Gazi Polis Karakolunu arayarak 
durumu bildirdiklerini, bir süre sonra polis görevlilerinin Ural tipi araçla olay yerine 
geldiklerini ve ihbarcı şahıslar ile görüştükleri, ihbarcı şahısların Renault Trafıc marka bir 
araçtan bahsettiklerini, bunun üzerine polis memurlarının yanlarından uzaklaşarak ihbarın 
yapıldığı aracın yanma gittiklerini, bir sonra tekrar geldiklerinde olumsuz bir durum 
olmadığını, araçta iki kişinin olduğunu, üçüncü şahsı görmediklerini söylediklerini, 
kendisinin o esnada kapıda görevli Cebrail isimli arkadaşı ile telefonla konuşur vaziyette 
olduğunu ve duyduklarını ona da aktardığını beyan ettiği

Tanık Cebrail Akdağ alınan ifadelerinde özetle; Kent Ormanın girişinde arkadaşı 
Müslim Kızıldağ ile birlikte görevli olduğunu, akşam saatlerinde nöbetleri devam ettiği
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sırada izci kampında nöbet tutan Yunus Tunçer’in kendisini arayarak orman içerisinde eli 
silahlı poşulu şahısların gezdiği konusunda iki vatandaşın ihbar yaptığını, kendilerinin 
durumu Gazi Polis Merkezine aktardıklarını söyleyerek gelen ekibi içeri yönlendirmesini 
istediğini, bir süre sonra zırhlı araç ile bir ekibin parka geldiğini, onları izci kampına 
yönlendirdiklerini, yaklaşık 10-15 dakika sonra Yunus'un kendisini tekrar aradığını, kendisi 
Yunus ile konuştuğu sırada zırhlı araçlı ekiplerin park önüne geldiklerini, bu esnada yanına 
gelen komiser ile konuştuğunu, Yunus'un kendisine söylediklerini komisere aktardığını, bir 
şahsı bulamadıklarını, aracın çıkışa doğru geldiği bilgisini komisere aktardığını, bu esnada 
siyah Peugeot marka aracın hızla çıkışa doğru geldiğini, polislerin gelen araca dur ihtarında 
bulunduklarmı, aracın ekip aracının yanma geldiği sırada durakladığını, bir görevlinin sol 
arka kapıyı açtığını, ancak kapının içeriden tekrar kapandığını, akabinde hemen aracın 
kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladığını, o esnada silah seslerini duyup kendisini yere 
attığını, kaç el silah sesi geldiğini duymadığını, polislerle araçtaki şahıslar arasında bir 
konuşma geçmediğini beyan ettiği

Tanık Müslim Kızıldağ alınan ifadelerinde özetle; akşam saatlerinde Cebrail Akdağ 
ile birlikte Kent Ormanı girişinde nöbet tuttukları sırada izci kampında görev yapan Yunus 
Tuncer'in Cebrail'i aradığını, konuşmadan bir süre sonra zırhlı araç ile bir ekibin parka 
geldiğini, onları izci kampına yönlendirdiklerini, yaklaşık 10-15 dakika sonra Yunus'un 
tekrar Cebrail'i aradığını Cebrail'in Yunus ile konuştuğu sırada parkın girişine polis 
ekiplerinin geldiklerini, bu sırada polislerin arasından bir görevlinin yanlarına gelerek bilgi 
aldığını, Cebrail'in Yunus ile konuştuklarını bu görevliye aktardığını, bu esnada siyah aracın 
hızla kontrol noktasına doğru geldiğini, polislerin araca dur ihtarında bulunduklarını, büyük 
zırhlı aracın yolu kapatmaya çalıştığını, aracın durmadığını, bir polisin aracın arka kapısını 
açmaya çalıştığını ancak aracın harekete devam ettiğini ve polislerin üzerine sürdüğünü, 
sonra zırhlı araca çarparak kaldırıma çıktığını, araç görüş açısından çıktığı sırada silah sesi 
duyduğunu ve kendisini memur kulübesinin içine attığını beyan etmiştir.

Şüpheliler ile birlikte olaya ihbar üzerine olay yerine giden ancak alınan kriminal 
raporlar ve taraf ifadelerinden olaya karışmadıkları anlaşılan kolluk görevlilerinin ifadeleri 
alındığı. Buna göre;

Tanık Atımet Bilgin alınan ifadesinde; olay günü Kent Ormanında eli silahlı ve 
poşulu kişilerin gezdiğine dair ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, olay tarihinin DHKP-C 
terör örgütünün sözde kuruluş ve devrim şehitleri haftası olduğunu, bu nedenle daha önceden 
de kendilerine eylem olabileceği yönünde uyarılar yapıldığını, kendisinin S13 marka zırhlı 
aracın şoförü olduğunu, oluşturdukları kontrol noktasına önce beyaz renkli Audi marka bir 
aracın geldiğini, bu aracın yapılan kontrolden sonra olay yerinden ayrıldığını, daha sonra 
siyah renkli aracın hızla kontrol noktasına geldiğini, kendisinin audi marka aracın geçişinden 
sonra yolu kapatmak için geri manevra yaptığı sırada siyah aracın kullandığı araca çarptığını, 
daha sonra kaldırıma çıkıp kaçmaya devam ettiğini, polis memurlarının dur ikazında 
bulunduklarını ve ateş ettiklerin, ancak kimin ateş ettiğini görmediğini, sonra aracı takip 
etmeye çalıştıklarını ancak bulamadıklarını beyan ettiği

Tanık İsmet Özer alınan ifadesinde; olay günü Kent Ormanında eli silahlı ve poşulu 
kişilerin gezdiğine dair ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, olay tarihinin DHKP-C terör 
örgütünün sözde kuruluş ve devrim şehitleri haftası olduğunu, bu nedenle daha önceden de 
kendilerine eylem olabileceği yönünde uyarılar yapıldığını, kontrol noktasında önce beyaz 
audi marka aracı durduklarını, bu araç geçtikten hemen sonra siyah renkli olaya karışan 
aracın hızla olay yerine geldiğini, aracın yapılan dur ihtarlarına uymadığını, camlarının filmli 
olduğunu, araç kaçmaya çalıştığı sırada bazı görevlilerin uyarı amacıyla önce sonra araca 
doğru havaya ateş ettiğini, ancak aracın durmayıp yola devam ettiğini beyan ettiği

Tanık Tuncay Aldemir alınan ifadesinde; olay günü Kent Ormanında eli silahlı ve 
poşulu kişilerin gezdiğine dair ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, olay tarihinin DHKP-C 
terör örgütünün sözde kuruluş ve devrim şehitleri haftası olduğunu, bu nedenle daha önceden 
de kendilerine eylem olabileceği yönünde uyarılar yapıldığını, kontrol noktasına önce Audi 
marka aracın geldiğini, bu aracın yapılan kontrol sonrasında olay yerinden ayrıldığını,
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yaklaşık 1 dakika sonra siyah renkli Peugeot marka aracın süretle kontrol noktasına doğru 
geldiğini, aracın tam önünde geçtiği sırada aracın sağ koltuğunda oturan şahsın bacaklarının 
arasında uzun namlulu silah namlusuna benzeyen bir cisim gördüğünü, diğer görevlilerin 
yüksek sesle dur ihtarında bulunduklarını, aracm sağ ön kısmına denk gelen yerde duran 
Erkan Ekmekçi'nin silah diye bağırdığını duyduğunu, aracın yapılan ikazlara rağmen 
durmadığını, polis memurlarının üzerilerine sürdüğünü, çevik kuvvete ait araca sürterek 
kaldırma çıktığını, görevlilerin önce havaya ateş ettiklerini, araç durmayınca araca doğru ateş 
ettiklerini beyan ettiği,

Tanık Cemal Tuncer alınan ifadesinde; olay yerine gittiklerinde parkın giriş kısmını 
zırhlı araçlarla kapattıklarını, bir süre sonra önce beyaz renkli audi marka aracın kontrol 
noktasına geldiğini, bu aracı kontrol ettiklerini, araç geçiş yaptıktan hemen sonra siyah renkli 
camları fılmli olan Peugeot marka aracın hızla kontrol noktasına geldiğini, kendisinin o 
esnada ön olduğunu, aracın kendisine çarpmaması için çekildiğini, araca dur ihtarında 
bulunduklarını, aracın bir ara hızını azalttığını, bu esnada aracm sağ ön kısmına denk gelen 
yerde bulunan Erkan Ekmekçi'nin silah diye bağırdığını, aracın tekrardan şortland araca 
çarpıp kaldırıma çıkarak yola devam ettiğini, olay yerinde bulunan polislerin önce havaya 
daha sonra araca doğru ateş ettiklerini beyan ettiği,

Tanık Levent Ayhan alınan ifadesinde; olay yerine gittiklerinde parkın giriş kısmını 
zırhlı araçlarla kapattıklarını, bir süre sonra önce beyaz renkli audi marka aracm kontrol 
noktasına geldiğini, bu aracı kontrol ettiklerini, araç geçiş yaptıktan hemen sonra siyah renkli 
camları fılmli olan Peugeot marka aracın hızla kontrol noktasına geldiğini, araca dur ihtarında 
bulunulduğunda aracm önce hızını azalttığını ancak daha sonra tekrar hareket ettiğini ve 
zırhlı ekip arama çarparak kaldırma çıktığını, bunun üzerine görevlilerin havaya daha sonrada 
araca ateş ettiklerini beyan ettiği,

Oğuzhan Erkul'a ait otopsi raporunda; kişinin vücudunda 4 (dört) adet ateşli silah 
mermi çekirdeği giriş yaralanması olduğu, bunlardan saçlı deri ve sol scapulada tespit edilen 
yaralanmalann müstakilen öldürücü nitelikte olduğu, sol omuz ve uyluk arkası bölgede tespit 
edilen diğer yaralanmalann öldürücü nitelikte olmadığı, saçlı deride tariflenen ateşli silah 
mermi çekirdeği yaralanmasının cilt, cilt altı bulgulan dikkate alındığında atışın uzak atış 
mesafesinden yapılmış olduğu, diğer yaralanmalara ilişkin atışlann bitişik atış mesafesi 
dışından yapılmış oldukları, kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına 
kafatası ve kot kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve iç organ 
yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğunu tespit edildiği,

Barış Kerem’a ait otopsi raporunda; kişinin vücudunda en az 3 atışla husulü mümkün 
4 (dört) adet ateşli silah giriş yarası olduğu, saçlı deride ve sağ omurgada tespit edilen 
yaralanmalann ayrı ayrı ve tek başlarına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu, uyluk ve 
diğer omurga bölgesinde meydana gelen yaralanmanın ölüm meydana getirir nitelikte 
olmadıkları, saçlı deride tariflenen ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasının cilt, cilt altı 
bulguları dikkate alındığında atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, diğer 
yaralanmalara ilişkin atışların bitişik atış mesafesi dışından yapılmış oldukları, kişinin 
ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına kafatası ve kot kırıkları ile birlikte 
beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama 
sonucu meydana gelmiş olduğunu tespit edildiği,

Olay sonrasında yapılan keşif sırasında olaya karışan zırhlı araçta yer alan kamara kayıt 
cihazının muhafaza altına alındığı, buradan temin edilen kamera görüntülerine ait bilirkişi 
raporunda; kamera kayıtlarında sadece görüntü içerdiği, ses kaydı olmadığı, zırhlı aracm olay 
günü 22:22'de olay yerine geldiği, araçtan polislerin indiği, 22:27'de beyaz renkli bir aracm 
güvenlik noktasına geldiği, bir süre bu araç güvenlik noktasından geçtikten sonra koyu renkli 
bir aracm kontrol noktasma geldiği, kontrol noktasına geldiğinde aracm hızını kestiği 1-2 
saniye duraklamadan sonra aracın aniden hızlanarak kontrol noktasından kaçtığı, zırhlı aracın 
kaçan aracı durdurmak amacıyla geriye doğru manevra yaptığı, bir polis memurunun havaya 
ateş açtığı, kaçan aracın sol arka kapısının açık olduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinde 
yapılan keşif sırasında olay yeri gören kamera bulunduğu belirlenmiş ise de Sultangazi
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Belediyesinde Kent Ormanında bulunan güvenlik kameralarının 19/09/2016 tarihinde silahlı 
kişilerce tahrip edildiği, kameraların tamamen kullanılmaz hale geldiği, adı geçen bölgeye 
güvenlik sorunu nedeniyle kamera takıl madiğinin bildirildiği,

Dosya kapsamında yer alan 7566 sayılı kriminal raporunda, ölenlere ait cesetlerden 
otopsi işlemi sırasında temin edilen mermi çekirdeği parçası, mermi çekirdeği gömlek 
parçası, nüve ve metal parçaların incelenmesinde, elde edilen mermi çekirdeği ve gömlek 
parçalarının çarpma, sürtünme ve kopmadan dolayı mukayeseye elverişli karakteristik izleri 
yitirdiği, diğer parçaların ise mukayeseye elverişli izler içeren parçalar olmadığı tespit 
edildiği,

Dosya kapsamında yer alan 01/06/2017 havale tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yazısında, olayın meydana geldiği Kent Ormanı isimli 
alanda DHKP-C terör örgütünce 2016-2017 yıllarında içerisinde çok sayıda olay 
gerçekleştirildiği, daha önce bahse konu parkta örgüt mensuplarının kolluk görevlileri ile 
çatışmaya girdikleri, örgüt mensuplannca söz konu parkta bulunan izci kampının işgal 
edilerek uyuşturucu ile savaş yapılanması planlandığı, yine bahse konu yerde örgüt 
mensuplarına silah eğitimi verildiğine dair istihbari bilgiler bulunduğu, yine İstanbul 
Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bir gizli tanık ifadesinde, 
DHKP-C terör örgütünün Kent Ormanında yer alan çay bahçelerine el koyduğunu, 
buralardan örgüte gelir sağdıklarını beyan ettiği bildirildiği

Cinayet Büro Amirliğinin 16/05/2017 tarihli yazıyla, olaya günü olaya karışan 
şüpheliler arasındaki telsiz konuşmalarının, görüşmelerin Gazi Polis Merkezi bölgesindeki 
kısa kanaldan yapıldığından kayıtlı olmadığı bildirildiği,

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde, "polisin, görevini 
yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor 
kullanmaya yetkili olduğu, zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve 
derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette 
bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabileceği, 
kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı 
kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun meşru savunmaya ilişkin hükümleri 
çerçevesinde savunmada bulunacağı, meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında, 
bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu 
direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde, hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla 
getirme karan veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin 
yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkili olduğu, 
silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunacağı, kişinin bu 
çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş 
edilebileceği, buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün 
olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla 
ateş edilebileceği, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma 
yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla 
saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan 
silahla ateş edebileceği” düzenlendiği,

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 23. maddesinde “olağanüstü hal ilanmdan 
sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı 
kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren 
hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haiz oldukları, 
olağanüstü halin ilan edilmesi halinde, silah kullanma yetkisine sahip bulunan güvenlik 
kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya 
güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik 
kuvvetleri mensuplan doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilecekleri” düzenlenmiş 
olduğu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 2. maddesinde ise “terör örgütlerine karşı 
icra edilecek operasyonlarda "teslim ol" emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya
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teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlilerinin, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, 
doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkili oldukları” düzenlenmiştir.

Bununla birlikte; 5237 sayılı TCK.nun 24. maddesinin birinci bendinde “Kanunun 
hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” denilmek suretiyle “kanunun hükmünü 
yerine getirme bir hukuka uygunluk nedeni olarak ihdas edilmiş, aynı Yasanın 27. 
maddesinin 1. bendinde de ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 
aşılması halinde” verilecek ceza gösterilmiştir.

Öte yandan; 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 25/1. maddesinde; “gerek kendisine ve 
gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak 
olan haksız bir saldırıyı, o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek 
zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” şeklinde hükme yer verilmiştir. 
Anılan düzenlemeye göre, meşru müdafaanın kabulü için saldırının “korunmaya değer 
nitelikteki herhangi bir hakka yönelmiş olması” yeterli görüldüğü,

Yargıtay'ın süreklilik kazanan içtihatlarında da belirtildiği üzere meşru savunmanın 
kabul edilebilmesi için saldırıya ve savunmaya ilişkin şu koşulların birlikte gerçekleşmesi 
gerekmektedir.

1- Saldırıya ilişkin koşullar;
A) Bir saldırı bulunmalıdır. Burada somut bir saldırının varlığı gerekmekte ise de, 

başlayacağı muhakkak olan ve başladığı takdirde savunmayı olanaksız kılacak veya güç hale 
getirecek bir saldırıyı başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrarından korkulan bir 
saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunludur. Yine TCK'nun 30/4 maddesinde “Ceza 
sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda 
kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.” denilmektedir.

b) Saldırı haksız olmalıdır.
c) Saldırı 5237 sayılı Türk Ceza Yasasına göre ise korunmaya değer nitelikteki herhangi 

bir hakka yönelik olmalıdır.
d) Saldırı ile savunma eş zamanlı bulunmalıdır.
2- Savunmaya ilişkin koşullar;
a) Savunma zorunlu olmalıdır,
b) Saldırı ile savunma arasında oran bulunmalıdır.
c) Saldırı ile savunma arasında oran bulunmalıdır.
Savunmanın, meşru savunma şartlarının bulunduğu sırada başladığı, ancak orantılılık 

ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle meşru savunmanın gerçekleştiğinin kabul edilmediği 
durumlarda “sınırın aşılması” sözkonusu olmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun sınırın aşılmasını düzenleyen 27. maddesinin 1. 
fıkrasında; “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması 
halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılabiliyorsa, taksirli suç için kanunda yer alan 
cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur”. denilmektedir.

Bununla birlikte; 5237 sayılı TCK.nun 24. maddesinin birinci bendinde “Kanunun 
hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” denilmek suretiyle “kanunun hükmünü 
yerine getirme bir hukuka uygunluk nedeni olarak ihdas edilmiş, aynı Yasanın 27. 
maddesinin 1. bendinde de ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 
aşılması halinde” verilecek ceza gösterilmiştir.

Yine soruşturma konusu olayın isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için; kast, 
olası kast, bilinçli taksir ve taksir kavramları üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır. 
Buna göre;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 21. maddesi;
"l)Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların 

bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
2)Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine 

rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır" şeklinde düzenlenerek, birinci fıkranın ikinci 
cümlesinde doğrudan kast tanımlanmış, ikinci fıkrasında; öğreti ve uygulamada "dolaylı kast, 
belirli olmayan kast, gayrimuayyen kast, olursa olsun kastı" olarak da adlandırılan "olası
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kast" tanımına yer verilmiştir.
Buna göre, doğrudan kast; öngörülen ve suç teşkil eden fiili gerçekleştirmeye yönelik 

irade olup, kanunda suç olarak tanımlanmış eylemin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi 
ile oluşur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini bilmesi ve istemesi halinde 
doğrudan kastla hareket etmiş olacak, buna karşın işlemiş olduğu fiilin muhtemel bazı 
neticeleri meydana getirebileceğini öngörmesine ve bu neticelerin gerçekleşmesini mümkün 
ve muhtemel olarak tasavvur etmesine rağmen muhtemel neticeyi kabullenerek fiili işlemesi 
halinde olası kast söz konusu olacaktır.

Olası kast ile doğrudan kast arasındaki farkı ortaya koyan en belirgin unsur, doğrudan 
kasttaki bilme unsurudur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini biliyorsa doğrudan 
kasıtla hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir. Yine failin hareketiyle hedeflediği doğrudan 
neticelerle birlikte, hareketin zorunlu veya kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuçları da, 
açıkça istenmese dahi doğrudan kastın kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Belli bir sonucun 
gerçekleşmesine yönelik hareketin, günlük hayat tecrübelerine göre diğer bir kısım neticeleri 
de doğurması muhakkak ise, failin bu sonuçlar açısından da doğrudan kastla hareket ettiği 
kabul edilmesi gerektiği,

Olası kastı doğrudan kasttan ayıran diğer ölçüt; suçun kanuni tanımındaki unsurların 
gerçekleşmesinin muhakkak olmayıp, muhtemel olmasıdır. Fail, böyle bir durumda 
muhakkak değil ama, büyük bir ihtimalle gerçekleşecek olan neticenin meydana gelmesini 
kabullenmekte ve "olursa olsun" düşüncesi ile göze almakta; neticenin gerçekleşmemesi için 
herhangi bir çaba göstermemektedir. Olası kastta fiilin kanunda tanımlanan bir sonucun 
gerçekleşmesine neden olacağı muhtemel görülmesine karşın, bu neticenin meydana gelmesi 
fail tarafından kabul edildiği

Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise taksirle işlenir. 
İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda 
açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. TCK'nun 22/2. maddesinde taksir; "dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen 
neticesi öngörülmeyerekgerçekleştirilmesidir" şeklinde tanımlandığı

Ceza Genel Kurulunun birçok kararında vurgulandığı ve öğretide benimsendiği üzere, 
taksirli suçlarda bulunması zorunlu olan hususlar;

1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması,
2- Hareketin iradi olması,
3- Sonucun istenmemesi,
4- Hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının bulunması,
5- Sonucun öngörülebilir olmasına rağmen öngörülmemiş olması,
Şeklinde kabul edilmektedir.
Taksirli suçlarda, gerek icrai, gerekse ihmali hareketin iradi olması ve meydana gelen 

neticenin öngörülebilir olması gerekmektedir. İradi bir davranış bulunmadığı takdirde 
taksirden bahsedilemeyeceği gibi, öngörülemeyecek bir sonucun gerçekleşmesi halinde de 
failin taksirli suçtan sorumluluğuna gidilemeyeceği

Sonucun gerçekleşmesinde mağdurun taksirli davranışının da etkisinin olması halinde, 
diğer taksirli davranış nedensellik bağını kesmediği sürece bu durum, failin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmayacağı gibi, taksirin niteliğini de değiştirmeyecektir. Türk Ceza Kanununda 
kusurun derecelendirilmesi suretiyle herhangi bir ceza indirimi söz konusu olmadığından, bu 
hal ancak temel cezanın tayininde dikkate alınabileceği

Türk Ceza Kanununda taksir; "basit” ve "bilinçli" taksir olarak ikili bir ayrıma tâbi 
tutulmuş, 22. maddesinin üçüncü fıkrasında bilinçli taksir; "kişinin öngördüğü neticeyi 
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi" şeklinde tanımlanmış, bu halde taksirli suça 
ilişkin cezanın üçte birden yarıya kadar arttırılacağı öngörüldüğü

Basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırdedici ölçüt; taksirde failin öngörülebilir 
nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halinde ise bu neticeyi öngörmüş olması 
gerektiği,

Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail tarafından öngörüldüğü halde istenmemiştir.
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Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri 
veya bilgisine güvenerek hareket eden kimsenin tehlikelilik hali, bunu öngörememiş olan 
kimsenin tehlikelilik hali ile bir tutulamayacaktır. Neticeyi öngören kimse, ne olursa olsun bu 
sonucu meydana getirecek harekette bulunmamakla yükümlüdür.

Türk Ceza Kanununun 21. maddesinin ikinci fıkrasında; "öngörmesine rağmen, fiili 
işlemesi" şeklinde tanımlanıp başkaca ayıncı unsura yer verilmeyen olası kast ile aynı 
kanunun 22. maddesinin üçüncü fıkrasında; "öngördüğü neticeyi istememesine karşın 
neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır" biçiminde tanımlanan bilinçli 
taksirin karıştınlacağı hususu öğretide dile getirilmiş, kanun koyucu da madde metninde yer 
vermediği "kabullenme" ölçüsünü aynı maddenin gerekçesinde; "olası kast halinde suçun 
kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşeceği öngörülmesine 
rağmen, kişi fiili işlemektedir, diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini 
kabullenmektedir" şeklinde açıklamak suretiyle, olası kastı bilinçli taksirden ayıracak kıstası 
ortaya koyduğu

Kast, olası kast, bilinçli taksir ve taksir arasındaki ilişkiyi kısaca özetlemek gerekirse; 
gerçekleşmesi muhakkak görünen neticenin failce bilinmesi ve istenmesi halinde doğrudan 
kast, öngörülen muhtemel neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalınması durumunda olası 
kast, öngörülen muhtemel neticenin meydana gelmesinin istenmemesine rağmen özen 
yükümlülüğüne aykırı hareket edilmek suretiyle sonucun meydana gelmesinin 
engellenemediği ahvalde bilinçli taksir, öngörülebilir neticenin özen yükümlülüğüne aykırı 
hareket edilmiş olması nedeniyle öngörülmediği hallerde ise basit taksir söz konusu olacağı

Olası kast ile bilinçli taksir arasındaki ayıncı ölçüleri ise yargısal kararlar ve öğretideki 
görüşlerden yararlanmak suretiyle şu şekilde belirlemek mümkündür: Gerek olası kast, 
gerekse bilinçli taksirde netice fail tarafından öngörülmektedir. Bilinçli taksirde, öngörülen 
neticenin gerçekleşmeyeceği ümit edilmekte, olası kastta ise bu netice fail tarafından göze 
alınmakta ve kabullenilmektedir. Olası kastta fail öngördüğü neticenin meydana gelmesini 
kabullenerek, sonucun meydana gelmemesi için herhangi bir önlem almazken, bilinçli 
taksirde fail neticeyi öngörmesine rağmen, şansa veya başka etkenlere, hatta kendi bilgi veya 
becerisine güvenerek öngörülen sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket etmektedir. 
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun süreklilik arzeden kararlarında bu hususlar 
vurgulandığı

Sonuç olarak, yukarıda ifade edilen hususlar, toplanan deliller, olayın gelişim şekli, 
ifade edilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendiriliğinde;

Soruşturma konusu olayın meydana geldiği Gazi Mahallesi Kent Ormanı isimli 
bölgenin teröre müzahir bölge olduğu, daha önce bahse konu yerde DHKP-C terör örgütünce 
çeşitli örgütsel faaliyetler yürütüldüğü, silahlı eylemlerde bulunulduğu, şüpheli polis 
memurların olay günü bahse konu yere tanıklar Ramazan Özbek, Yunus Tunçer, Cebrail 
Akdağ ve Müslim Kızıldağ'ın anlatımlarından ve ihbar tutanağından da tespit edildiği üzere 
park içerisinde yüzleri poşulu ve ellerinden silah bulunan üç kişilik bir grubun parkda gezen 
iki vatandaşa örgüt propagandası yaptıklarına dair ihbar üzerine gittikleri, polis memurlarınca 
olay yerine gidildiğinde uygulama yapmak amacıyla tertibat alındığı ve bu sebeple zırhlı 
araçla parkın çıkış kapısının olduğu yerin ve yol kısmının kesildiği, polis memurlarının 
uygulamaya başladıkları sırada kontrol noktasına gelen ve yapılan uyarılar üzerinde 
uygulama noktasında duran beyaz renkli Audi marka aracı kontrol ederek salıverdikleri, bu 
araçtan hemen sonra Demirhan Erkul'un sürücüsü olduğu araçla hızla kontrol noktasına 
geldiği, araç kontrol noktasına yaklaştığı sırada polis memurlarınca araca sesle ve işaretle dur 
ihtarında bulunulduğu, aracın zırhlı araçlara yaklaştığı sırada duraksadığı, bu esnada aracın 
koyu renkli fılmli olan sürücü camının ve fılmli olan sol arka camının kapalı olduğu, bunun 
üzerine şüphelilerden Zafer Sağlam'ın aracın sol arka kapısını açıp araladığı ancak araç 
kapısının içeriden çekilerek kapatıldığı, bu esnada aracın sağ ön kısmına denk gelen yerde 
olan şüpheli Erkan Ekmekçi'nin aracın açık olan sağ ön camından içeriyi gördüğü ve "silah" 
diyerek bağırarak arkadaşlarını uyardığı, akabinde sürücü Demirhan Erkul'un tekrardan gaza 
basarak araçla önünde bulunan şüpheli Kenan Akıl'a çarptığı, daha sonra zırhlı ekip aracına
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da çarparak kaldırma çıktığı, bu esnada bir kısım polis memurlarının uyarı amacıyla havaya 
ateş ettikleri ancak aracın hareketine devam etmesi sebebiyle şüphelilerin 5-7 metre 
mesafeden başlayarak araçla aralarındaki mesafe 30 metre açılana kadar aracın arkasından 
ateş ettikleri, yapılan atışlar sonucunda Oğuzhan Erkul'un baş ve sol kürek kemiği bölgesine 
gelen isabetler nedeniyle vefat ettiği, Barış Kerem’in baş ve omurga bölgesine gelen isabetler 
nedeniyle vefat ettiği, Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk aldıkları ateşli silah isabetleri 
nedeniyle ise yaralandıkları, Birkan Yüksel'in ise herhangi bir yaralanması olmadığı 
anlaşıldığı

Her ne kadar müşteki Ramazan Altürk araç durduğu sırada polis memurun silahı 
kafasına doğrulttuğunu, kafasına doğru ateş ettiğini, kendisinin geri çekilmesi üzerine 
merminin bacağına isabet ettiğini beyan etmiş ise de, müşteki beyanının diğer müştekinin 
beyanı ile uyumlu olmadığı, ifadesinde sol arka tarafta oturduğunu beyan ettiği, çözümlenen 
kamera görüntülerinde şüpheli polis memurunun müştekinin bulunduğu kapıyı açtığının 
açıkça görüldüğü, yine temin edilen kamera görüntülerinde aracın duraksama anının 
görüldüğü, müşteki iddialarının bu duraksama anına ilişkin olduğu, ancak dosya kapsamında 
yer alan bilirkişi raporu ve tanık beyanları nazara alındığında müşteki iddiasının gerçeği 
yansıtmadığı belirlenmiş olup, müşteki beyanının şüphelilere atılı suçun vasfını değiştirmeye 
yönelik olduğu kanaatine varıldığı

Yine, müştekilerce kontrol noktasına yaklaşıldığı sırada aracın camlarını açtıkları ayrıca 
aracın iç lambasını yakarak polislerin aracı görmelerini sağladıkları, polis memurlarının 
kendilerine küfür edip, kafalarına sıkmakla tehdit ettikleri ileri sürülmüş ise de, tanıklar 
Cebrail Akdağ ve Müslim Kızıldağ'ın ifadeleri, dosya kapsamında yer alan kamera kayıtlan 
ve alınan bilirkişi raporu, tanık beyanlarında taraflar arasında iletişim kurulacak kadar bir 
süre yaşanmadığının, iddia konusu sözlerin sarf edilmediğinin beyan edildiği dikkate 
alındığında müştekilerin bu yöndeki beyanlanna itibar edilemeyeceği

Neticeten, olayın meydana geldiği yerin teröre müzahir bölge olduğu, DHKP-C terör 
örgütü mensuplarınca olayın meydana geldiği Gazi Kent Ormanı isimli yerde örgütsel 
faaliyetler yürültüldüğü, olay yerine intikal eden görevlilerin dosya kapsamına da yansıdığı 
şekilde referamdum süreci öncesinde terör örgütlerince kamu görevlilerine, kamu binalarına 
karşı yapılabilecek silahlı/bombalı saldırı olayları konusunda uyarıldığı, şüphelilerin olay 
yerine Kent Ormanında silahlı ve poşulu şahısların gezerek propaganda yaptıklarına dair 
ihbar üzerine olay yerine gittikleri, müşteki ve ölenlerin bulundukları aracın yapılan dur 
ihtarına uymadığı, aracın camlarının filmli olması sebebiyle şüphelilerin araç içini 
göremedikleri, aracın duraksadığı sırada, polis memurlarınca aracın arka kapısının açılmaya 
çalışıldığı ancak kapının içerden çekilerek kapatıldığı, akabinde aracın hızlanarak kaçmaya 
çalıştığı, bu sırada bir polis memuruna çarptığı, zırhlı ekip aracına çarptığı ve kaldırma 
çıktığı, polis memurlarınca uyarı amacıyla havaya ateş edilmesine rağmen aracın 
duraksakmasızın yola devam ettiği, araç duraksadığı sırada aracın açık olan sağ ön camından 
aracının içerisini gören şüpheli Erken Ekmekçi’nin "silah” diye bağırarak şüphelileri 
uyardıkları, aracın yapılan atışlara rağmen durdurulamadığı, aracın olaydan uzunca bir süre 
sonra bulunabildiği, şüpheli Erkan Ekmekçi’nin savunmasının istikrarlı olduğu, şüphelinin 
olay yerindeki konumu itibariyle aydınlatma olan yerde bulunduğu ve aracın camına elini 
koyarak 3-4 metre ilerlediğini beyan ettiği, kaçan aracın dur ihtarı öncesindeki şüpheli 
hareketlerini duraksadığı süreçte ve sonrasında da devam ettirdiği hususları birlikte 
değerlendiriğinde somut olayda PVSK'nun 16. maddesinde belirtilen kaçan şahısların 
yakalanması amacıyla silah kullanma yetkisine şartlarının ve meşru müdafaa hükümlerine 
ilişkin olarak silah kullanma kullanma şartlarının oluştuğunun kabulü gerektiği; buna karşın, 
mahkemece tartışılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte olay yerinde polis memurlarının 
silahlarından atıldığı anlaşılan toplam 35 adet kovan tespit edildiği, araçtaki isabet sayısının 
23 olduğu nazara alındığında savunma sırasında orantının aşıldığı kanaatine varıldığı,

Bununla birlikte; şüphelilerin alman ifadelerinde aracın tekerleklerini hedef alarak ateş 
ettiklerini beyan ettikleri, isabetlerin aracın alt kısımlarına tekabül eden çamurluk ve bagaj 
kapağı üzerinde yoğunlaşmış olduğu, ateş edilen hedefin hareketli olduğu, şüphelilerin yakın
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mesafe sayılabilecek 5-7 metrelik mesafeden ateş etmeye başladıkları, aracın durmaması 
üzerine araç 30 metre açılana kadar ateş etmeye devam ettikleri, atışlann tamamının aracın 
üst bölgerine yapmadıkları nazara alındığında ölüm sonucunu istemedikleri, ancak meydana 
gelen sonucun öngörülebilir olduğu, polis memuru olan şüphelilerin kendi eğitim ve 
becerilerine güvenerek ölüm sonucunun gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle durdurmak 
amacıyla araca ateş ettikleri böylelikle eylemlerinin bilinçli taksir kapsamında kaldığı 
kanaatine varıldığı,

Açıklanan nedenle; şüpheliler Erkan Ekmekçi, Zafer Sağlam, Davut Bakır ve Kenan 
Akıl'ın kanun hükmünü yerine getirdikleri ve meşru savunma durumunda bulundukları, 
ancak hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin olarak çizilen orantılı hareket sınırını, dikkat ve 
özen yükümlüğüne aykırı hareketleri ile aşarak geçekleştirdikleri eylem sebebiyle, Oğuzhan 
Erkul’un ve Barış Kerem'in vefat ettiği, Demirhan Erkul ve Ramazan Altürk ie 
yaralandıkları, şüphelilerin böylelikle üzerilerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin 
ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçunu işledikleri, şüphelilerin maruz kaldıkları 
eyleme ilişkin yaptıkları savunmanın orantılı olup olmadığının veya yasal savunmada sınırın 
aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş olup 
olmadığının mahkemece tartışılması gerektiği anlaşılmakla,

Delillerin takdiri mahkemize ait olmak üzere, şüphelilerin yargılamasının 
Mahkemenizce yapılarak yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı 
cezalandırılmasına, karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.

S ERK AN YILDIRIM 196313 
Cumhuriyet Savcısı 
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