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T.C.
DİYARBAKIR 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2019/21950 
Esas No : 2021/7266
İddianame No : 2021/1661

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E
DİYARBAKIR  AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

DAVACI : K.H.

ÖLEN : RECEP HANTAŞ, ALİ Oğlu HANIM'den olma, 01/09/1999 
doğumlu

MÜŞTEKİ : EFE HANTAŞ, ALİ Oğlu HANIM'den olma, 12/10/1990 
doğumlu, Bahçelievler Mah. 17. Sk. No:16 İç Kapı No:2  Erzin/ 
HATAY ikamet eder.

VEKİLİ : Av. MEHMET ÖNER, DİYARBAKIR
  16832-38373-69357

ŞÜPHELİ : KAZİM BOZKURT, HÜSEYİN  Oğlu EMİNE'den olma, 
02/03/1967 doğumlu, ELAZIĞ ili, BASKİL ilçesi, 
HACIMUSTAFA köy/mahallesi, 26 cilt, 15 aile sıra no, 37 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Peyas Mah. Urfa Bulvarı No:98 İç Kapı No:11  
Kayapınar / DİYARBAKIR ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA DEMİR, DİYARBAKIR
  16829-28981-41971

SUÇ : Kasten Öldürme 
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/04/2019 DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
TUTUKLAMA TARİHİ : Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14/04/2019 tarih ve 

2019/216 sogu sayılı kararı ile,
TAHLİYE TARİHİ : 24/05/2019
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 21/2 del. 81/1, 53, 54, 63, 

DELİLLER : İddia, Savunma, Otopsi Raporu, Olay Yeri İnceleme Raporu, 
Mobese Görüntüleri, Görüntü İnceleme Raporları, Adli Tıp 
Mütalaası, Balistik Raporlar, Tanık İfadeleri, Adli Sicil ve Nüfus 
Kayıtları, Tüm Dosya Kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
14/04/2019 tarihinde saat 03:15 sıralarında Muhabere Elektorik Şube Müdürlüğüne gelen ve 

2204316 ihbar numarası ile "Şehitlik Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Gazi Okulu yanı 
Sümerpark arka giriş kapısından içeriye parkın içine yüzleri maskeli koyu renk giyimli iki kişi ellerinde 
taşlarla parkın içerisine girdiler durumları şüpheli" şeklindeki ihbarla ilgili olarak 75269, 7577 ve 3832 
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kod nolu ekiplerin ihbara konu yere intikal ettikleri, bir süre sonra mobese görüntülerine yansıyan 
şekliyle ihbara konu olan iki şahıstan olan maktul Recep HANTAŞ'ın görevli polis ekiplerinden yaya 
vaziyette park içerisinde kaçmaya çalıştığı sırada açılan ateş sonucu yere düştüğü ve hayatını kaybettiği, 
olayla ilgili başlatılan ve 3832 nolu ekipte görevli olan şüpheli Kazım BOZKURT hakkındaki soruşturma 
tamamlanmıştır. 

Olay sırasında olay yerinde bulunan polis memurlarınca tutulan ilk tutanağa göre bahse 
konu olay;

 ''14/04/2019 tarihinde saat 03:15 sıralarında Muhabere Elektorik Şube Müdürlüğüne gelen ve 
2204316 ihbar numarası ile kayıt edilen ihbarda; "Şehitlik Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan 
Gazi Okulu yanı Sümerpark arka giriş kapısından içeriye parkın içine yüzleri maskeli koyu renk giyimli 
iki kişi ellerinde taşlarla parkın içerisine girdiler durumları şüpheli" şeklindeki ihbar ile ilgili olarak; 
75269, 7577 ve 3832 kod nolu ekipler ihbara konu yere intikal etmiş, 7577 kod nolu görevlilerden polis 
memuru Ahmet UZUN, polis memuru sefer ERDOĞAN ve polis memuru Mehmet ÖKSÜZ, Mehmet 
ÖKSÜZ araç başında bırakılarak, Sanat Galerisi binası ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binası 
arasına geçilmiş, ihbarda belirtilen şahısların maskeli olması nedeniyle terör konusu olacağı 
değerlendirilerek, silahlarını atışa hazır hale getirmişler eşkale uygun koyu giyimli iki şahsın görevlilerce 
görülmüş, şahıslar görevlileri görünce koşmaya başlamaları üzerine yüksek sesle görevlilerce defaten 
"Dur Polis" şeklinde uyarıda bulunulmuş, her iki şahıs uyarılara uymayarak koşmaya devam etmişlerdir. 
Şahıslar Sanat Galerisi'nin olduğu binanın koşesinden kütüphanenin bulunduğu binanın istimatined doğru 
gittikleri esnada 75269 nolu ekipte görevli olan başpolis memuru Halil serhan SELÇUK ve polis memuru 
Ramazan ERDUR tabanca dolduruş sesine benzer sesi uymaları üzerine silahlarını atışa hazır hale 
getirmişlerdir. Bu esnada şahıslar Sanat Merkezi'nin ön tarafına doğru dönüş yaparak görevlilerin 
üzerlerine doğru koşmaya devam etmiş, ismi olay nedeni ile öğrenilen maktul Recep HANTAŞ'ın elinin 
belinde olduğu ve koşmaya devam etmesi üzerine şahsa yüksek sesle "Dur polis" şeklinde uyarılarda 
bulunmuşlardır. Şahısların görevlilerin üzerine doğru koşmaya devam etmeleri üzerine  uyarı amaçlı 
polis memuru Ramazan ERDUR tarafından 75269 kod nolu ekip hizmetlerinde kullanılan 56-1 27048019 
seri numaralı AK-47 tip uzun namlulu tüfek ile şahısları hedef almayarak şahısların yaklaşık 15 metre 
yan taraflarına doğru bir el atış etmiştir. O sırada şahıslardan ismi olay nedeni ile öğrenilen Ramazan 
YILMAZ isimli şahıs yere yatmış, diğer şahıs olan maktül Recep HANTAŞ görevlilerin üzerine doğru 
koşmaya devam etmiştir. Yerde yatan Ramazan YILMAZ isimli şahıs 7577 kodu nolu ekip 
görevlilerinden iki personel polis memuru Ramazan ERDUR tarafından yakalanarak etkisiz hale 
getirilmiş, maktul Recep HANTAŞ yapılan uyarılara rağmen Sanat merkezi ile Kütüphanenin arasından 
halısaha istikametine doğru koşmaya devam etmiş, durdurulması ve yakalanması amacıyla başpolis 
memuru Halil Serhan SELÇUK tarafından kendi zati demirbaş tabancası ile havaya doğru birkaç el ateş 
etmesine rağmen şahıs durmayarak, 3832 kod nolu ekipte görevli komiser yardımcısı Ergin KÖKÜM ve 
polis memuru Kazım BOZKURT'un bulunduğu istikamete doğru koşmaya devam etmiştir. Maktulün 
3832 kod nolu ekip görevlilerine doğru gelirken arkasından yoğun şekilde silah sesleri geldiği, şahsın 
durmayarak koşmaya devam ettiği yüzünün maskeli olduğu, ve elinin belinde görevlilere doğru yüksek 
sesle patlatırım şeklinde bağırma sesi duyulması üzerine 3832 kod nolu ekip personeli şahsa defaten "Dur 
polis" ikazı yapmış ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak görevlileri geçip koşmaya devam etmiştir. 
Şahsın yüzünün maskeli olması halen arkadan silah seslerinin devam etmesi, olayın başlangıcında 
görevlilere yönelik bir saldırı olabileceği, aynı zamanda olayın gerçekleştiği yer civarında değişik 
birimlerden çok sayıda ekip olduğu, bu ekiplerin olay yeri ve civarında arama, tarama çalışması 
yapabilecekleri, bu nedenle çalışma yapan görevlilere yönelik saldırı olabileceği düşüncesi ile şahsı 
durdurmak için komiser yardımcısı Ergin KÖKÜM kendi zati demirbaş tabancası ile, polis memuru 
Kazım BOZKURT 3832 kod nolu ekip hizmetlerinde kullanılan T0624-18BM01763 seri numaralı MPT - 
55 5,56 mm uzun namlulu silah ile birkaç el havaya doğru ateş etmiş, ateş edildiği esnada polis memuru 
Kazım BOZKURT'un şahsın sağ tarafında bulunan kütüphane tarafında komiser yardımcısı Ergin 
KÖKÜM'ün ise sanat galerisinin bulunduğu sol tarafta bulunduğu, maktulün 3832 kod nolu ekip 
görevlilerine yaklaşık 7-8 metre mesafede yere düşmüş, maktulün kimin ateş etmesi sonucu yere düştüğü 
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görülememiş, olay yerine çağrılan 112 görevlilerinden şahsın ex olduğu'' şeklinde anlatılmıştır. 
Olay Yeri İnceleme görevlilerince düzenlenen Olay Yeri İnceleme Raporuna göre bahse 

konu olay yerinde yapılan iş ve işlemler ile olayın değerlendirmesinin;
"Olay yerinde çok sayıda resmi ve sivil polis ekiplerinin olduğu, olay yerini şerit çekmek ve uygun 

noktalara görevli yerleştirmek suretiyle muhafaza altına aldıkları görüldü. Soruşturmacı birim 
görevlilerinden alınan bilgiye göre; bugün yani 14/04/2019 tarihinde saat 03:15 sıralarında haber 
merkezinin bahse konu adreste meydana gelen ateşli silahla ölüm olayı ile ilgili olarak olay yerine 
geldiklerini, yerde yatar vaziyette yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan eks şahsı gördüklerini ve olay 
yerini muhafaza altına aldıklarını ve ilgili birimlere haber erdikleri öğrenildi. Olay yerinde hazır bulunan 
günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Erhan KARAKOÇ'un sözlü olarak olay yerinden elde edilen 
bulguların biyometrik iz incelemeleri ve kriminal incelemeleri için Jandarma Kriminal laboratuvarına 
gönderilmesi talimatı üzerine olay yeri incelemeye başlandı.

Olay yerinin Yenişehir İlçesi Şehitlik mahallesi Fabrika Caddesi sümer Park içerisi güney 
tarafında bulunan Pirtükxaneya Bajera Mehmed Uzun (Mehmet Uzun Şehir Kütüphanesi) binası ile 
Galeriya Hunere Ya Mede (Sanat Galerisi) binası ile devamında doğu istikamette tenis kortu ile Nikah 
Salonu binası arasında olduğu, geniş bir alana yayılmış olduğu görüldü. Olay yerinin karanlık olması 
sebebi ile projektör led lambalar yardımıyla aydınlatılarak incelemeye başlandı.

Mehmed Uzun Şehir Kütüphanesi Binası kuzey tarafında bulunan merdivenlerin ilerisinde parke 
taş zemin üzerinde 2 adet 9mm kovan ile 1 adet uzun namlulu silaha ait kovan, kaldırım üzerinde 1 adet 9 
mm kovan, merdivenlerin üzerinde birinci basamakta ve en üstte olmak üzere 2 adet 9 mm kovan olduğu;

Sanat Galerisi binası güney tarafında parke taş zemin üzerinde 1 adet 9 mm fişek, 1 adet 9 mm 
kovan, 1 adet mermi çekirdeği gömleği parçası ve 1 adet mermi sekme izi olduğu;

Tenis kortu kuzeybatı köşesi ile Mehmed Uzun Şehir Kütüphanesi binası kuzeydoğu köşesi 
arasında kalan parke taş zemin  üzerinde 1 adet mermi çekirdeği gömleği parçası, 1 adet içerisinde tek dal 
sigara bulunan jelatinli sigara paketi ve 2 adet çakmak, 4 adet mermi sekme izi oluğu; 

Mehmed Uzun Şehir Kütüphanesi binası kuzeydoğu köşesi çalılık arkasında çimenlik alan 
üzerinde yerde 2 adet uzun namlulu silaha ait kovan olduğu; 

Tenis kortu ile Nikah Salonu arasında taş parke zemin üzerinde yerde başı güneydoğu, ayakları 
kuzeybatı istikamette kolları iki yana açık sırt üstü yatar vaziyette yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan 
erkek eks şahsın (Recep HANTAŞ) olduğu, eks şahsın üzerinde kahverengi kemer takılı mavi renkli 
pantolon, lacivert-beyaz renkli kapüşonlu eşofman üstü, siyah renkli kısa kollu tişört, siyah renkli atlet, 
gri renkli boksır kiloz, bir çift gri renkli çorap, bir çift gri renkli bağcıklı adidas marka spor ayakkabı, 
kapüşon üzerinde boynunda burun hizasına kadar çekili haki renkli boyunluk, sağ elinde takılı vaziyette 
siyah renkli örgü eldiven olduğu, eks şahsın ensesinde, burnu üzerinde ve sağ bacak arka tarafında diz 
altında ateşli silah yarası olduğu; eks şahsın sol yanında yerde taş parke zemin üzerinde yerde 1 adet işçi 
eldiveni ile sap kısmı olmayan 21 cm uzunluğunda 8 cm genişliğinde satır namlusu olduğu; eks şahsın 
doğu tarafında orta çimenlik zemin üzerinde 1 adet mermi çekirdeği nüvesi olduğu;

Sanat Galerisi binası kuzey tarafında binanın kuzeybatı köşesinde bulunan Türk Telekom'a ait 
demir kapak hizasında toprak zemin üzerinde sürgü kapağı sağ tarafında MADE BY ATAK ARMS LTD 
Cal 9 mm P.A.K sürgü kapağı sol tarafında ZORAKI MOD 917 - T ibareli namlu kısmında 0417-01506 
seri numaralı tabanca ve tabancaya takılı vaziyette içerisinde kurusıkı tabancaya ait fişek olduğu 
değerlendirilen ağzı patlamamış dip tablasında iğne izi olmayan 1 adet fişek basılı şarjör olduğu görüldü. 

Olay yerinin ilk haliyle ve olay yerinden elde edilen bulgular numaralandırmak suretiyle fotoğraf 
ve video kamera görüntüleri alındı.

Olay yerinde eks şahsın el svapları ile on parmak basın ve avuç izi tarafımızdan alındı. Eks şahıs 
112 acil marifetiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eks şahsın üzerinden 
çıkan 225 tl para, Samsung marka tuşlu cep telefonu kumandalı anahtarlığa bağlı 3 adet anahtar, belonni 
marka deri kordonlu saat, steel ibareli yüzük Cinayet Büro Amirliği görevlisine olay yerinde teslim 
edildi. 
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Olay yerinde metal arama dedektörü marifetiyle bulgu sayfasında belirtilen 22 nolu bulgu olan 
uzun namlulu silaha ait kovan ile 24 nolu bulgu olan mermi çekirdeği nüvesi bulundu.

Olay yerinde ızgara ve bölgesel arama metodları kullanılarak yapılan bulgu aramasında 
tarafımızdan başkaca bulguya rastlanmadı.

Olay yerinde yukadıra açık kimlik bilgileri bulunan yakalanan şüpheli şahsın RAMAZAN 
YILMAZ'ın atış artığı tespiti için üzerindeki mont tarafımızdan teslim alındı. 

Olay yerinde yakalanan şüpheli şahsın ve konu ile ilgili görevli polislerin atış artığı tespiti için 5+1 
el yüz svapları tarafımızdan alındı. 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi görevlilerince tarafımıza verilmek üzere 
4942 kod nolu ekibize metal parça, kesik ve kanlı gri renkli boksır kilot, bir çift gri renkli çorap, adidas 
ibareli kesik ve kanlı siyah renkli tişört, kesik ve kanlı siyah renkli atlet, fta karta alınan kan numunesi 
verildi." şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

OTOPSİ RAPORU:
Ölen Recep HANTAŞ'ın yapılan otopsisinde, ense orta hattının hemen sağ tarafında 7'inci servikal 

vertebranın 1 cm sağ, 7,5 cm üst tarafında 0,5 cm çapında ASMÇ muhtemel giriş deliği olduğu 
değerlendirilen etrafında 0,2-0,3 cm genişliğinde koyu renkte halka bulunan yara, burun orta seviyede 
sağ tarafıta1,5 cm çapında içerisinde yumuşak dokuların çıkmış olduğu görülen yıldızvari muhtemel 
ASMÇ çıkış yarası, sağ diz arka kısmında sağ tibianın üst uç arka kısım medialine denk gelen bölgede 
0,5 cm çapında ASMÇ veya şarapnel parçası muhtemel giriş deliğinin tespit edildiği, (söz konusu metal 
parça ölenden alınıp incelenmesi için ilgili kolluk birimine verilmiş), bu yaralanmanın kişinin anatomik 
pozisyonda olduğu kabulü halinde arkadan öne, aşağıdan yukarıya, hafif sağdan sola doğru ilerlediği, 
ense kısmından girilen ateşli silah yaralanmasının kişinin anatomik pozisyonda olduğunun kabul halinde 
arkadan öne, hafif aşağıdan yukarıya, hafif sağdan sola seyirle kafa kubbe ve kaide kemiklerinde kırık, 
beyin tabanında interkviyal kanamaya yol açarak çıkış yaptığı ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu, 
tespit edilen bu yaralardan kişinin ölümünün yukarıda belirtilen enseden girilen ateşli silah mermi 
çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kubbe ve kaide kemik kırıkları ile birlikte intrakranial 
kanama sonucu meydana geldiği belirtilmiştir.

 
TANIK BEYANLARI VE DİĞER İFADELER:

Olay yerine maktul ile birlikte gelen ve olay sırasında görevli ekiplerce yakalanan Ramazan 
YILMAZ ifadesinde; 

"Recep HANTAŞ isimli şahsı yaklaşık 3 yıldır tanırım. Kendisi de benim gibi birçok hırsızlık 
suçundan kaydı vardır. 14/04/2019 günü saat 03:00 sıralarında hırsızlık yapmak amacıyla ikametime 
gitmeyerek esrar aldıktan sonra alkol alıp dolaşmaya başladım. O saatlerde İstasyon Caddesi üzerinde 
Recep HANTAŞ isimli şahıs ile tesadüfen karşılaştım. Oda benim gibi hırsız olduğu için kendisine o 
saatte ne gezdiğini sormadım. İkimiz birlikte Sümer Parkın içerisine doğru gittik. Recep HANTAŞ'ın 
kafasında gri renkli bir maske vardı, elinde de eldiven vardı. Benim elimde eldiven yoktu, ancak sadece 
kafamda montumun kapüşonu vardı. Sümer Park'a gidip Güzel sanatlar binasının yanındaki karanlık 
parkta oturup birbirimizle nereden hırsızlık yapalım diye konuşuyorduk. Daha sonra karar vermeden 
birkaç sivil giyimli polisin bize doğru gelerek yüksek sesle dur polis, dur polis şeklinde ikaz etmeye 
başladılar. Recep HANTAŞ Güzel Sanatlar binasının arka tarafına koşmaya başladı. Ben olduğum yerde 
yere yattım. 2-3 polis benim bulunduğum yere gelerek beni yerden kaldırdılar. Görsem tanıyamayacağım 
birkaç poliste Recep HANTAŞ'ın peşinden kovaladılar. Polisler Recep HANTAŞ'ı kovalarken defaten 
yüksek sesle dur polis şeklinde ikazda bulunduklarını duydum. Yine ben polislerin yanında iken Recep 
HANTAŞ'ın kaçmış olduğu taraftan birkaç el silah sesi geldiği sırada arkadaşım Recep HANTAŞ halen 
kaçmaya devam ediyordu. Beni yerden kaldıran polisler silah seslerinin geldiği yöne doğru götürürken 
Recep HANTAŞ'ın yerde vurulmuş olduğunu gördüm. Polisler beni polis aracına bindirdiler. Ben Recep 
HANTAŞ'ın üzerinde silah olup olmadığını görmedim. Recep HANTAŞ'ın üzerinde kapı pencere 
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kanırtmak amacıyla bıçağa benzer bir alet vardı.  Recep HANTAŞ da üzerinde herhangi bir silah taşıyıp 
taşımadığını bilmiyorum. Birlikte oturduğumuz esnada da Recep HANTAŞ'ın BELİNDE KABARIKLIK 
FARK ETMEDİM. BEN Recep HANTAŞ'ın terör sempatizanlığının olup olmadığını bilmiyorum. Ben 
Recep HANTAŞ'ın nasıl vurulduğunu görmedim. Yine olayda silah kullanan polisleri de görmedim 
.sadece silah sesi duydum. Ben bu konu ile ilgili bildiğim ve gördüklerim bunlardan ibarettir." şeklinde 
beyanlarda bulunmuştur. 

İhbarcı Murat SALMAN isimli şahsın 19/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde; 
"...14/04/2019 günü evde bulunduğum sırada odamda bulunan balkon kısmına hava almak amacıyla 

çıkmıştım. Bu sırada evimizin ön tarafında yani Fabrika Caddesi üzerinde koyu giyinimli, yüzleri kar 
maskeli iki şahsın dolaştığını gördüm. Bu şahıslardan bir tanesi diğer şahsa hitaben yerden taş almasını 
söyledi. Bu şahsın elinde de bir cisim vardı fakat ben bu cismin ne olduğunu tam olarak göremedim. 
Daha sonra oturduğumuz çevrede hırsızlık konularının çok olması ve aynı zamanda terör faaliyetlerinin 
sıklıkla gerçekleştiğini bilmemden ötürü kendi şahsıma kayıtlı olan 0542 65014 86   numaralı hattımdan 
03:14 - 03:15 sıralarında 155'i arayarak şahıslarla ilgili ihbarda bulundum. İhbarın içeriğinde "Yüzleri kar 
maskeli iki şahsın Sümer Park içerisinde bulunan trafoya doğru eğilerek yürüdüklerini ve buradaki 
çitlerin üzerinden atladıklarını, daha sonrada görüş açısından kaybolduğunu söyledim". Ben 155'i 
aradıktan sonra yaklaşık 7-8 dakika içerisinde polis ekipleri olay yerine intikal ettiler. Benim gördüğüm 
kadarıyla 2 zırhlı ekip Sümer Park arka çıkış kapısına geldiler. Daha sonra polis memurları araçlarından 
indiler. Gördüğüm ve hatırladığım kadarıyla araçtan inen polis memurları sivil kıyafetlilerdi fakat 
üzerlerinde polis ibaresi olan yelek benzeri kıyafet vardı. Ayrıca parkın içerisine giren polislerin bir 
tanesinin elinde uzun namlulu tüfek, diğerlerinin ellerinde ise tabanca gördüm.  Polis ekipleri park 
içerisinde 2-3 dakika kadar park içerisinde şahısları aradılar. Daha sonra polis memurları benim görüş 
açımdan çıktılar fakat ben polis memurlarının "Dur Kaçma Polis" şeklinde bağırdıklarını duydum. Bunun 
üzerine 7-8 el silah sesi duydum, bunlardan 3-4 tanesi yüksek sesliydi muhtemelen tüfek sesiydi. Daha 
sonra ben bu mermilerin kendime gelebileceği endişesiyle odama girdim. Daha sonra silah seslerinin 
kesilmesi üzerine tekrar merak edip balkondan dışarıya baktığımda çok sayıda polis ekibinin ve 
ambulansın Fabrika Caddesine geldiğini gördüm. Ayrıca polis ekiplerinin bir şahıs alarak ekip otosuna 
bindirdiğini gördüm. Değer şasa ne olduğunu veya nerede olduğunu görmedim. Hatta ambulansı ve çok 
sayıda polis aracını görünce polis memurlarından bir veya bir kaçının yaralanmış olabileceğini 
düşündüm. Bunun üzerine tekrar 155'i arayarak " Polis ekipleri muhtemelen bir şahsı yakaladı, ben 
öğrenciyim yakalanan bu şahsın ileriki tarihlerde bana veya aileme zarar verebileceğini düşündüğüm için 
kimliğimi gizli tutmalarını istedim." şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Mustafa UĞURLU 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde; 
"Ben terörle Mücadele Şube müdürlüğü bünyesinde grup amiri şoförü olarak 3832 kod nolu ekipte 

çalışırım. Bana sorduğunuz olay saatinde ben yine 3832 kod nolu ekipte grup amirim komiser Yardımcısı 
Ergin KÖKÜM ve Kazım BOZKURT isimli polis memuru ile görev yapıyordum. İlimiz haber 
merkezinin Yenişehir bölgesinde bulunan Sümer Park içerisinde yüzleri maskeli koyu renk giyimli 
ellerinde taşlar bulunan iki şahıs olduğu yönünde anonsu üzerine ekip olarak Sümer Park arka giriş 
kapısına gitik .ben aracı kullanıyorum. Ben aracı park etmeye çalıştığım esnada Ergin komiserim ve 
Kazım Abi araçtan inerek park içerisine doğru gittiler.  Kazım Abi o esnada tekrar araca dönerek araçta 
zimmetli araçta zimmetli olarak bulunan MPT 55 olarak tabir edilen uzun namlulu silahı aldı ve tekrar 
park içerisine gitti. Bu zamana kadar hatırladığım kadarı ile silah sesi duymadım .kazım Abi ve Ergin 
komiserim görüş mesafemden çıktıktan sonra ben aracı park ederken silah sesleri duymaya başladım. 
Ben araç içerisinden silah seslerinin geldiği yöne doğru bakarak olayı anlamaya çalıştım. Çünkü 
bulunduğum yerden kimin ne şekilde ateş ettiğini göremiyordum. Bu esnada araçtan indim ve motor 
kaputuna siper aldığımda hala bağrışma ve silah sesleri geliyordu. Bir müddet sonra silah sesleri kesildi. 
Ben kimin ateş ettiğini görmedim. Sadece silah sesinin yönünü tahmin ediyordum. Silah sesleri park 
içerisinden geldiği ve arkadaşlarım da orada oldukları için onların can güvenliğinden endişe ederek ben 
de park içerisine doğru gittim. Olay yerine gittiğimde ben görevli polislerce yakalanmış bir şahıs gördüm. 
Bu şahsın ismini sonradan ramazan yılmaz olarak öğrendim. Bu şahsın yüzü kapalı değildi, açık olarak 
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görünebiliyordu ve arkadaşıma ne yaptınız diye bağırıyordu. O esnada Kazım Abi bana elinde bulunan 
MPT 55 tabir edilen tüfeği verdi, ben de tüfeği alıp araca götürdüm. Olay yerinde bulunan diğer polis 
arkadaşların elinde de uzun namlulu silah ve tabanca vardı. Ancak dediğim gibi bu olayda hiç kimseyi 
silah kullanırken görmedim. Kazım Abiden aldığım tüfeği araç başına götürerek güvenlik amacı ile 
kontrol etmek için şarjörünü çıkartıp doldur boşalt yaptım. Silahın namlusunda fişek olmadığını 
anlatıktan sonra silahı araca koydum .silahı bıraktıktan sonra tekrar park içerisine girdim. Orada yerde 
hareketsiz şekilde yatan bir şahıs gördüm. Bu şahsın yüzü bere gibi birşey ile kapalıydı. Ben bu şahsın ne 
şekilde yaralandığını bilmiyorum. Sadece baş kısmında kan olduğunu gördüm. Ondan sonra ben araca 
şoförlük yaptığım için olay yerinden ayrıldım. " şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Sefer ERDOĞAN 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde;
 "Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğin'de görev yapmaktayım. Bugün yani 

14/04/2019 günü saat 03:30 sıralarında haber merkezinin FAbrika Caddesi Sümer Park arka giriş kapısı 
civarında yüzleri maskeli koyu giyimli şüpheli iki şahsın olduğunu bildirmesi üzerine 75 77 kod nolu 
ekip olarak intikal ettik. Biz olay yerine Fabrika Caddesinden Sümer Park'ın yaklaştık ve olay yerine 
geldiğimiz de 75 269 kod nolu ekibi gördük. 75 269 kod nolu ekip personeli araçtan inmiş ve yaya olarak 
park girişinde araştırma yapıyordu, o esnada haber merkezi yüzü kapalı şahısların görüntülerinin 
olduğunu ve park içerisinde bulunan sanat galerisi civarında olduklarını ve şahısların durumlarının 
şüpheli olduklarını tekrar anons etmesi üzerine ekip aracımızı fabrika caddesi üzerinde bıraktık. Araç 
koruma olarak polis memuru Mehmet ÖKSÜZ'ü bıraktık. Ben ve ekip amir vekilim polis memuru Ahmet 
UZUN ile birlikte ve 75 269 kod nolu ekibin 2 personeli ile birlikte yaya olarak park içerisine giriş 
yaptık. Biz park içerisine girer girmez 38 32 kod nolu ekibin de ekip araçlarımızın olduğu yere geldiğini 
gördük. 75 269 kod nolu ekip personeli kütüphane ve sanat galerisi arasındaki boşluğu kontrol amaçlı 
giriş yaptılar. Bir de yani 75 77 kod nolu görevli iki personel olarak sanat galerisi ile sosyal hizmet binası 
arasındaki boşluğa giriş yaptık. Burada haber merkezinin bildirmiş olduğu eşgale uygun binanın 
köşesinde iki şahsı yere çömelmiş bir vaziyette gördük. Karanlık olduğu için şahısların herhangi bir şey 
yapıp yapmadığını görmedik. Sivil görev yaptığımızdan dolayı şahıslara doğru yüksek ve anlaşılır bir 
dille polis kalkın ordan şeklinde söylediğimiz esnada iki şahıs aynı istikamete doğru yaya olarak 
kaçmaya başladılar. Daha sonra silahlarımızı atışa hazır hale getirmek için doldur boşalt yaptık. 
Kaçtıkları süre içerisinde havanın karanlık olmasından dolayı kaçarken yere herhangi bir malzeme atıp 
atmadığını görmedik. Binanın köşesini dönmemiz ile bir el silah sesi duydum fakat ben silahı kim sıktı 
görmedim. Daha sonra duvar dibine koyu giyimli, başında kapüşon olan bir şahsı yere yatarken gördüm. 
Bu şahsı ekip amirim olan Ahmet UZUN bulunduğu yerde ivedilikle muhafaza altına aldı. Bu esnada 75 
269 nolu ekipte görevli Ramazan ERDUR isimli personelin Ahmet UZUN'un yanına gittiğini gördüm. 
Şahsın teslim olduğunu düşündüğümden dolayı diğer şahsın arkasından koşmaya devam ettim. Bu şahıs 
sanat galerisi ile kütüphanenin arasındaki boşluktan halı saha istikametine koşarak döndüğü esnada 75 
269 ekip görevlisi başpolis memuru Halil Serhan SELÇUK'un silah ile ateş ettiğini gördüm ancak 
havanın aşırı karanlık olmasından dolayı ve kaçan şahsa odaklanmamdan dolayı silahın ateş ediltikten 
sonraki parlamasını gördüm. Bu parlama yere doğru idi. Tam bu esna da sanat galerisi ile kütüphane 
binası arasındaki boşluğa bende girdim. Bu esnada şüpheli şahıs hızla koşmaya devam ediyordu. 
Arkamdan birkaç el silah sesi duydum fakat ben silahı kim sıktı ya da hangi istikametten geldi 
görmedim. Şahıs 38 32 ekip personelinin yani halı saha istikametine doğru koşuyordu. Şahıs 38 32 
ekibinde görevli Komiser Yardımcısı Ergin KÖKÜM'ü geçtikten sonra komiser yardımcısı silahını 
şüpheli şahsın ayaklarına doğru hatırladığım kadarı ile 2 el ateş ettiğini görüm. Şüpheli şahsın yanından 
merminin yere değmesi ile bir toz bulutunun kalktığını gördüm. Bu esnada komiser bana çok yakın 
olduğu için silah seslerinin etkisi ile ve arkamdan gelen silah seslerinin de vermiş oluğu etki ile 
mermilerin bana isabet edeceğinden korktuğumdan dolayı şüpheli şahsı göz takibinden kaçırdım ve bir 
anlık duraksama yaşadım. Başımı tekrar kaldırıp halı aha istikametine baktığım esnada şüpheli şahsın 
yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Şüpheli şahsın teslim olarak yere yattığını düşünerek yanına 
gittim ve yanine gittiğimde şahıs kafa kısmından kanlar geldiğini gördüm. Şahsın bu esnada yarıya kadar 
bez ile kapalı olduğunu gördüm. Daha sonra olay mahallinde bulunan görevli diğer arkadaşlar telsiz 
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marifeti ile 112 ambulans istediler. Ben havaya ya da şahıslara karşı herhangi bir silah kullanmadım. 
Olay saati itibari ile hava karanlıktı ve olayın vermiş olduğu heyecandan dolayı hatırlayabildiğim her şeyi 
beyan ettim" şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Mehmet ÖKSÜZ 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde;
 "Bana sorduğunuz olay saatinde ben 75 77 kod nolu ekipte ekip şefim Ahmet UZUN ve ekip 

şoförü Sefer ERDOĞAN ile görev yapmaktaydım. İlimiz Yenişehir bölgesinde bulunan Sümer Park 
içerisinde yüzleri maskeli koyu renk giyimli ellerinde taşlar bulunan iki şahıs olduğu yönünde haber 
merkezinin ihbarı üzerine ekip olarak Sümer Park arka giriş kapısına gittik. Olay yerine gittiğimizde araç 
şoförü Sefer ERDOĞAN ve ekip şefim Ahmet UZUN hızlıcı araçtan inerek olayın meydana geldiği park 
içerisine doğru gittiler. O esnada bana aracın başında kalmamı söylediler. Ben de aracın güvenliği için 
içerisinde kaldım. Olay yerine yakın bir yerde aracın içerisinde bulunuyordum. Ben aracın içerisinde 
durduğum esnada bulunduğum yerden olayın gerçekleştiği yeri göremiyordum. Arkadaşlarım araçtan 
inip gittikten bir müddet sonra silah sesleri duydum ancak kimin ateş etiğini bulunduğum yerden görmem 
mümkün değildi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Silah seslerini duyduktan sonra aracın güvenliğini 
saylayarak ekip arkadaşlarımın can güvenliğinden endişe ittiğim için direk park içerisine girdim. Ben 
aracı kilitlerken silah sesleri de kesilmiştir. Kimin ateş ettiğini görmediğim için arkadaşlarıma bir saldırı 
olduğunu düşündüm. Park içerisine girince kimsenin elinde silah görmedim. Ben isminin sonradan Recep 
HANTAŞ olarak öğrendiğim şahsın park içerisinde sağ tarafımda kalan kısımda halı sahanın kenarında 
hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördüm. Ancak  yanına çok yaklaşmayıp olay ile ilgilendiğim için 
ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Son tarafımda ise ekip şefim Ahmet UZUN un ismini bilmediğim 
bir şahsı yakaladığını gördüm ve ona yardım ederek şahsı muhafaza altına altık ve şahsı 75 80 kod nolu 
ekip aracına koyduk. Ben bu şahsın ismini sonradan Ramazan YILMAZ olarak öğrendim. Ben olay 
esnasında kesinlikle silah kullanmadım, silah sesleri duydum ancak kimin ateş ettiğini yukarıda da 
belirttiğim gibi görmedim. Ben yerde yatan Recep HANTAŞ ve yakalanan Ramazan YILMAZ isimli 
şahıslardan başka olay yerinde herhangi başka şahıs görmedim." şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Polis Memuru İdris AKSOY 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde;  
"14/04/2019 günü saat 03:10 sıralarında görevli olduğumuz Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde 

bulunuyorduk, haber merkezinin Sümer Park içerisinde koyu giyinimli, yüzleri maskeli şüpheli 2 şahsın 
girdiği ve incelenmesi yönünde haber merkezi telsiz marifetiyle bizim ekibimiz olan 75 269 kod nolu 
ekibimizi anons etti bizde geçiyoruz şeklinde haber merkezine hitaben anons ettik, 3 personel olarak ekip 
otomuzla Fabrika Caddesinde bulunan Sümer Park girişine geldik, ekip arkadaşlarım; Halil Serhan 
SELÇUK, Ramazan ERDUR araçtan indiler, Ramazan ERDUR terör bölgesi olması münasebetiyle 
aracımızda bulunan tarafımıza zimmetli kalaşnikof olarak bilinen AK-47 silahı alarak park doğru hareket 
halindeyken, Yenişehir ilçe Emniyete bağlı 75 77 kod nolu ekip geldi bu ekipten de iki personel inerek 
parka doru hareketlendiler. Ben ve 75 77 kod nolu ekibin 1 personeli araçların başında çevre emniyeti 
alacak şekilde bekledik tam bu esnada Tem Şube Müdürlüğüne bağlı olduğunu bildiğimiz 4x4 olarak 
bildiğimiz beyaz renkli ranger arazi aracı geldi ve bu araçtan da iki personel inerek bizim görevli o 
arkadaşların peşi sıra gitti o ekipten de 1 personel aracın başında kaldı toplamda 3 ekip otosunun başında 
3 personel olarak çevre emniyeti alacak şekilde bekledik, takriben 3-5 dk sonra park içerisinden silah 
sesleri geldi bu esnada tam olarak seçemesem de park içerisinde yüzü maskeli şüpheli bir şahsın kaçtığını 
ve bu esnada kaçan şüpheli şahsın elini beline doğru atıyormuş gibi hareket ettiğini ve yine silah sesi 
geldi ve şüpheli şahsın görüş açımdan çıktığı şahsın yakınında kimseyi görmedim bunlar yaşanırken ekip 
arkadaşım Halil telsiz marifetiyle "yüzü maskeli bir şahsın parkın içerisinde kaçtığını ve havaya uyarı 
atışı yaptıklarını" anons etmişti bu esnada yine kaçan şahsın silahla yaralandığı ve ambulans istendiği 
telsizden duymam üzerine ekip otosunu kilitleyerek diğer görevli arkadaşların yanına gittim benimde 
elimde AK-47 uzun namlulu silah bulunmaktaydı gittiğimde şüpheli şahsın sırt üstü yüzü maskeli bir 
şekilde yatar vaziyette elinde eldiven olduğunu ve kafasından kanlar geldiğini gördüm bu esnada 112 
ekibi istendi 112 ekibi geldiğinde, maskeli şekilde ekiplerimizden kaçan şahsın eks olduğun tarafımıza 
bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri vb uzman ekipler istendi çevre emniyeti aldık. Bu esnada 
ekip arkadaşım Ramazan ERDUR isimli kişi uzun namlulu AK-47 silah ile havaya doğru ateş ettiğinden 
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dolayı olay yeri inceleme ekiplerince el svapları alınacağından onun elinde bulunan ve kullandığını 
beyan ettiği AK- 47 silahı ben aldım ve elimde tutuyordum. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri 
cumhuriyet savcımızın talimatı ile benimde el svaplarımı aldılar. Şunu belirtmek isterim ben olay yerinde 
değil aracın başında idim ve kesinlikle beylik tabancam veya AK-47 uzun namlulu silah ile ateş etmedim. 
Olay yerinin karanlık olmasından dolayı ve görüş açımın dışında olmasından görevli polislerden kimin 
ateş ettiğini ben görmedim" şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Ahmet UZUN 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde; 
"Bugün yani 14/04/2019 günü saat 03:30 sıralarında haber merkezinin fabrika caddesi Sümer Park 

arka giriş kapısı civarında yüzleri maskeli koyu giyimli şüpheli iki şahsın olduğunu bildirmesi üzerine 75 
77 kod nolu ekip olarak intikal ettik. Biz olay yerine Fabrika Caddesinden Sümer Parkın arka giriş 
kapısına yaklaştık ve olay yerine geldiğimiz de 75 269 kod nolu ekibi gördük. 75 269 kod nolu ekip 
personeli araçtan inmiş ve yaya olarak park girişinde araştırma yapıyordu, o esnada haber merkezi yüzü 
kapalı şahısların görüntülerinin olduğunu ve park içerisinde bulunan sanat galerisi civarında olduklarını 
ve şahısların durumlarının şüpheli olduklarını tekrar anons etmesi üzerine ekip aracımızı Fabrika Caddesi 
üzerinde bıraktık. Araç koruma olarak Mehmet ÖKSÜZ'ü bıraktık. Ben ve ekipte görevli diğer ekip 
arkadaşım Sefer ERDOĞAN ve 75 269 da görevli 2 personel ile birlikte yaya olarak park içerisine girş 
yaptık. Biz park içerisine girer girmez 38 32 kod nolu ekibinin de ekip araçlarımızın olduğu yere 
geldiğini gördük. 75 269 kod nolu ekip personeli kütüphane ve sanat galerisi arasındaki boşluğu kontrol 
amaçlı giriş yaptılar. Biz de yani 75 77 kod nolu görevli iki personel olarak sanat galerisi ile sosyal 
hizmet binası arkasındaki boşluğa giriş yaptık. Burada haber merkezinin bildirmiş olduğu eşgale uygun 
binanın köşesinde iki şahsı yere çömelmiş bir vaziyette gördük. Karanlık olduğu için şahısların herhangi 
bir şey yapıp yapmadığını görmedik. Sivil görev yaptığımızdan dolayı şahıslara doğru yüksek ve anlaşılır 
bir dille polis kalın orda şeklinde söylediğimiz esnada iki şahıs aynı istikamete doru yaya olarak kaçmaya 
başladılar. Daha sonra silahlarımızı atışa hazır hale getirmek için doldur boşalt yaptık. Kaçtıkları süre 
içerisinde havanın karanlık olmasından dolayı kaçarken yere herhangi bir malzeme atıp atmadığını 
göremedik. Binanın köşesini dönmemiz ile bir el silah sesi duyduk fakat ben silahı kim sıktı görmedim. 
Daha sonra duvar dibinde koyu giyimli, başında kapüşon olan bir şahsın yerde yatar pozisyonda 
olduğunu gördüm. Ben şahsı bulunduğu yerde muhafaza altına aldım. Bu esnada 75 269 nolu ekipte 
görevli Ramazan ERDUR  isimli personel yanıma geldi. Ramazan ERDUR yanıma geldikten sonra 
benim ekip arkadaşım olan Sefer ERDOĞAN kaçan diğer şahsın kaçış istikameti olan sanat galeri ve 
kütüphane arasından halı aha istikametine doğru koşmaya başladı ve benim görüş açımdan çıktı. Bu 
esnada 7-8 el silah sesi duydum fakat ben silahı kim sıktı görmedim. Ben havaya yada şahıslara karşı 
herhangi bir silah kullanmadım. Ben daha sonra muhafaza altına aldığım şahsı ekip otolarımıza doğru 
giderken diğer kaçan şahsın yerde yattığını gördüm. Ben bu konu ile ilgili bildiğim ve gördüklerim 
bunlardan ibarettir" şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Halil Serhan SELÇUK 14/04/2019 günü alınan bilgi sahibi ifadesinde; 
"14/04/2019 gün saat 03:10 sıralarında görevli olduğumuz Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde 

görevimizi ifa ederken haber merkezinin ihbar otomasyondan gelen ihbarda özetle  "Fabrika Caddesi 
Gazi Okulu yanı Sümer Park arka giriş kapısından içeriye yüzleri maskeli koyu renk giyinimli 2 şahsın 
girdiğinin" anonsu yapıldı ve bölge ekipleri ile beraber olay yerine geçilmesi yönünde anons edildi. 
Bende 75 264 kod nolu telsiz marifetiyle geçiyorum şeklinde anons ettim. 75 269 ekip polis merkezinde 
bulunmakta idi. Onlara olaya geçtiğimi söyleyerek ekip otosuna bindik ve ekip arkadaşlarıma bölgemizin 
terör olayları yönünde risk teşkil eden bölge olması, daha önce polis merkezi ve ekip otolarımıza yönelik 
çekme olarak tabir edilen saldırılar olmuştu bu sebeple et balık kurumu da bizim bölgemizde ve sürekli 
olarak el yapımı patlayıcı atılması olayları yapılmakta, askeri personelden 1 kişinin de polis merkezine 
yakın mesafede terör örgütünce şehit edilmesi olayınını da hatırlatılarak tedbirli ve duyarlı olmaları 
konusunda dikkat edilmesi gerektiğini arkadaşlara ikazda bulundum. Sümer Park içerisine girmek için 
Fabrika Caddesi üzerindeki kapı girişine geldik. Ben ve ekipte görevli Ramazan aşağıya indik ve 
Ramazan ekip otosuna zimmetli bulunan AK - 47 uzun namlulu silahı aldı, diğer görevli İdris ekip 
otosunun başında bekleyerek çevre emniyeti aldık park doğru hareket halindeyken, Yenişehir ilçe 
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Emniyete bağlı 75 77 kod nolu ekip geldi bu ekipten de iki personel inerek parka doğru hareket ettik. 75 
77 kod nolu ekip görevlileri Sanat Galerisi ile Sosyal Hizmetler binasının arasına geçtiler. Biz de 
Ramazan ile birlikte Sanat merkezi binasının arkasını dolaşarak önlerini kapatmak istedik. Bu diğer 
görevlilerin karanlıkta bağırmak suretiyle Dur Polis sesleri geliyordu, bir yandan da tabancaya ait 
olduğunu düşündüğüm doldur boşalt sesi geldi. Bu esnada haber merkezinin verdiği eşgale uygun iki 
şahsın görevlilerden kaçarak bizim olduğumuz istikamete üzerimize doğru koşarak geldiklerini gördüm. 
Biz de bir yandan Dur Polis şeklinde ikazda bulunarak aynı zamanda gelen şahısların terörist unsur da 
olabileceğini düşünerek tedbir amaçlı silahlarımızı dolduruş yaparak havaya doğru 1-2 kez kontrollü 
şekilde ateş ettim. Yanımda bulunan polis memuru Ramazan da şahsa yönelik değil 10 - 15 metre kadar 
uzağına doğru yere doğru 1 el sıktı diye hatırlıyorum. Bu esnada şüpheli Ramazan YILMAZ uyarı atışları 
ve dur ikazımıza istinaden bulunduğu yere yatarak teslim oldu. Polis memuru Ramazan ile 75 77 
ekibindeki görevliler bu şahsın yanına giderek şahsı etkisiz hale getirerek muhafaza altına aldılar. Diğer 
şüpheli Recep HANTAŞ üzerime doğru koşmaya devam ederken, havaya doğru kontrollü bir şekilde 1-2 
defa daha ateş ettim. Şahıs bundan dolayı yön değiştirerek defaten yapılan dur ihtarlarına uymayarak 
kütüphane ile sanat merkezi arasından halı saha tarafında doğru koşmaya devam etti. Aramızda tahminen 
yaklaşık 40-50 metre idi. Ben bir yandan kaçan şahsı gözlerken bir yandan da Ramazan YILMAZ isimli 
şahsı yakalayıp etkisiz hale getiren ekip arkadaşlarımı kolluyordum. Haber merkezine hitaben Sümer 
Park içerisinde kaçan şüpheli olduğunu ve dur ikazlarına uymadığından havaya doru ateş ettiğimi 
bildirdim. Fabrika Caddesi Halı saha kısmından Sümer Park giriş kısmında da Tem Şubeye bağlı 2 
personel olduğunu fark ettim. Bu esnada ateş etmeyi bıraktığımda şahıs hala koşuyordu ve şüpheli Recep 
HANTAŞ hası saha yanından koşarak geçerken yüksek sesle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerin kaçma dur polis diye bağırdıklarını duydum. Akabinde birkaç el silah sesi duydum ve kimlerin 
ateş ettiğini karanlıkta göremedim. Recep HANTAŞ'ın yere düştüğünü görünce birkaç adım 
yaklaştığımda, şahsın vurulduğunu duydum ve telsiz marifetiyle ambulans istedim. Ambulans görevlileri 
hemen geldiler ve şahsa müdahale edildiğinde kaçan Recep HANTAŞ isimli şahsın eks olduğunu 
bildirdiler. " şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Polis Memuru Ramazan ERDUR 14/04/2019 tarihinde alınan bilgi sahibi ifadesinde; 
"14/09/2019 günü saat 03:10 sıralarında görevli olduğumuz Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde 

bulunuyorduk, haber merkezinin Sümer Park içerisinde koyu giyinimli, yüzleri maskeli şüpheli 2 şahsın 
girdiği ve incelenmesi yönünde haber merkezi telsiz marifetiyle bizim ekibimiz olan 75 269 kod nolu 
ekibimizi anons etti bizde geçiyoruz şeklinde haber merkezine hitaben anons ettik, 3 personel olarak ekip 
otomuzla Fabrika Caddesinde bulunan Sümer Park girişine geldik, ekip şefimiz Halil Serhan SELÇUK 
ve ben araçtan indik, İdris AKSOY araç başında kaldı, bulunduğumuz bölgenin terör bölgesi olması ve 
tarihten 1 hafta önce bölgemizde bulunan et balık kumunua EYP li saldırı olması ve 15 - 20 gün önce de 
görevli olduğum Şehitler Polis Merkezi Amirliğine de uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi, 
kurşunlanması ve geçmiş dönemlerde de benzer saldırı ve el bombası, EYP tarzı patlayıcı maddelerle 
saldırı olması sebebiyle olayın çekme tarzı terör eylemi olabileceğini düşünerekten araçtan indiğim 
esnada aracımızda bulunan tarafımıza zimmetli kalaşnikof olarak bilinen AK-47 silahı yanıma aldım 
daha sonra ben ve ekip şefimiz Halil Abi park içerisie girdik, şahısların park içerisinde karanlık alana 
doğru kaçabileceklerini düşünerekten parka girdikten sonra Halil Abi ve ben birbirimize paralel şekilde 
gerekli önlemlerimizi alarak parkın arka tarafına doğru ilerledik bu esnada binanın arka tarafından "Dur 
kaçma polis" şeklinde yüksek sesli ikaz sesleri duydum tam bu esnada karanlık bölgeden bir şahsın 
aydınlık bölgeye doğru yani bizim üzerimize doğru koştuğunu gördüm şahıs bizi görür görmez elini 
pantolonun ön tarafına doğru attığını gördüm, bu esnada silah doldur boşalt sesine benzer bir ses 
duydum, Halil Abi de bu esnada arkamda sağ çaprazımda duruyordu, ben doldur boşalt sesini duyduktan 
bizim üzerimize doğru gelen şüpheli şahsın bize ateş edeceğini düşündüm şahısla aramdaki mesafe kısa 
olduğu için havaya doğru ateş edecek zamanım olmadığından şahıstan uzaklaşmak için geriye doğru 
çekilmek suretiyle elimde bulunan AK-47 silah ile şahsın bize doğru koşmasını ve bize zarar vermesini 
engellemek için önce dur polis diyerek yüksek sesle ikazda bulundum ancak şahsın durmaması üzerine 
boş alana doğru bir el uyarı amaçlı ateş ettim bunun üzerine şüpheli şahıs yönünü değiştirerek halı sahaya 
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doğru kaçmaya başladı bu esnada benim bulunduğum bölgede diğer şüpheli şahıs olduğunu düşündüğüm 
birinin kendisini yere attığını hemen arkasından 75 77 kod nolu ekipte bulunan 2 personelden birinin yere 
yatan şahsın üzerine atladığını gördüm bende bu personele yardımcı olmak için hemen yanına koştum, 75 
77 ekibinin diğer personeli de uyarılarımıza uymayıp kaçan şahsın peşinden koştu bu esnada biz yere 
yatan şahsı muhafaza altına almaya çalışırken, kaçan diğer şüpheli şahsın gittiği istikametten dur polis 
şeklinde ikazlar ve silah sesleri geldi ben ve 75 77 ekibin personeliyle yakaladığımız şahsın üst aramasını 
yaptıktan sonra, yasal haklarını yüzüne karşı okuduk bu esnada ekip şefim Halil Abi'nin haber merkezine 
hitaben "yaralı şahıs olduğunu 112 gelmesi gerektiği" şeklinde anons ettiğini duydum, benim yanımda 
bulunan 75 77 kod nolu ekibin personeli muhafaza ettiğimiz şüpheli şahsı alarak yanımdan ayrıldı ben de 
Halil Abi'nin yanına yardım amaçlı gittim daha sonra beraber halı sahaya doğru yürüdüğümüzde yerde 
bir şahsın yüz üstü yattığını gördük, eşkalinden bu şahsın bizim uyarı ikazlarımıza uymayıp kaçan 
olduğunu anladım, daha sonra araçta bulan olay yeri şeridini getirerek olay yeri incelemesi için olay yeri 
etrafını ekip arkadaşım İdris ile birlikte çevirdik, 112 ve olay yeri ekipleri gelerek gerekli çalışmalar 
bitirdikten sonra, ben elimde bulunan AK - 47 silah ile ateş ettiğimden dolayı olay yeri inceleme 
ekiplerince el svaplarım alındığı esnada elimde bulunan Ak - 47 silahı ekip arkadaşım İdris'e verdim ve 
el svaplarım alındıktan sonra silahı İdris'den geri aldım araca bıraktım daha sonra gerekli işlemler için 
tahkikatın yürütüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne geldim. Bu olayda ben beylik tabanca mı kesinlikle 
kullanmadım, sadece elimde bulan AK - 47 ile bir el uyarı amaçlı boş alana doğru ateş ettim, olay yerinin 
karanlık olması ve görüş açımın dışında kalmasından dolayı orada bulanan görevli polislerden kimin ateş 
ettiğini ben görmedim" şeklinde beyanlarda bulunmuştur.  

Polis Memuru Ergin KÖKÜM 14/04/2019 tarihinde alınan ifadesinde; 
"Ben halen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipler 

Amirliğinde 3832 kod nolu Grup Amiri olarak görev yapmaktayım. 13/04/2019 tarihinde saat 23:00 
sıralarında ekibimde görev aldım. Bu ekipte Polis Memuru Kazım BOZKURT ve oto sürücüsü Mustafa 
UĞURLU ile birlikte görev yapmaktayız. 14/04/2019 günü saat 03:20 sıralarında haber merkezinin 
Sümerpark içerisinde yüzleri kapalı şüpheli iki şahsın girdiğini anonsu üzerine ekibim ile birlikte bahse 
konu adrese Diclekent Bulvarı üzerinden hareket ettik, bu esnada bana bağlı 38 356 ve  38 364 kod nolu 
ekiplerimi de olay yerine sevk ettim ancak ben onlardan daha önce Sümer Parka intikal ettim. Sümer 
Park girişine geldiğimde ilçeye bağlı 2 asayiş ekibinin park girişine geldiğini ve araçlarını park ettiklerini 
gördüm. Ben de araç sürücüsü Mustafa UĞURLU'ya aracın başında beklemesi ve çevre emniyeti 
almasını söyledim, ben ve polis Memuru Kazım BOZKURT birlikte parka gireceğimiz esnada parkın 
içerisinden değişik silah sesleri gelmeye başladı. Bu silah seslerinin olduğu bölgeye doğru bölgenin riskli 
terör bölgesi olması, ihbara konu şahısların yüzleri kapalı olması muhtemel bir saldırı olabileceği 
düşüncesi ile ekip arkadaşım Kazım BOZKURT uzun namlulu MPT 55 silahı alarak seslerin geldiği yöne 
doğru hareket ettik. Ben Kazım BOZKURT'un 5-6 metre önünde olduğum için park içerisindeki sanat 
Galerisi binasının önüne geldiğimde Kazım BOZKURT benim arka tarafımda çalılıkların bulunduğu 
alanda idi. Bu esnada Sanat Galerisi olduğunu bildiğim binanın arka kısmından Dur Polis diye sesler 
geldiğini duydum ve silah sesleri devam etti, ben ve kazım BOZKURT seslerin geldiği yöne doğru 
hareket edecekken silah seslerinin geldiği yönden hızla üzerimize doğru elinde metal bir cisim gördüğüm 
yüzü maskeli ve ellerinde eldiven olan bir şahıs bulunduğum tarafa doğru koştu, şahsın elindeki cismi 
görmem üzerine Dur Polis Kaçma şeklinde defalarca şahsa hitaben ikazda bulunmamıza rağmen şahıs 
kaçmaya devam etti ve Bomba diye bağırması üzerine tabancamı dolduruş yaparak şahsı ikaz etmek 
amacıyla havaya karşı ateş edeceğim sırada sağ elime bir cisim çarpması üzerine kendime karşı saldırı 
olduğunu düşünerek kaçan şahsın ayaklarına ateş ettim.

Kaç el ateş ettiğini hatırlamıyorum ancak 2'yi geçmemiştir. Şunu belirtmek isterim, şahsı 
durdurmak amaçlı ayaklarına ateş ettiğimden eminim, kesinlikle baş vücut kısmına ateş etmedim. Şahsın 
parkın içine doğru koşması, Bomba diye bağırması ve parkın içerisinde bulunan diğer polis 
arkadaşlarıma zarar vermesini ihtimalini önlemek ve canlı yakalamak için ayaklarına ateş ettim. Ben ateş 
ettikten sonra şahıs halen koşmaya devam etti, şahsın arkasından benim dışımda gelen görevliler vardı 
herkesin elinde silah vardı ve onlarda ateş ediyorlardı. Şahsın benim ateş etmemden sonra gelen silah 
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seslerinden sonra yere düştü. Şahsın düştüğü sırada aramızda yaklaşık 7-8 metre mesafe vardı şahsın 
bana göre sağ taraftan gelip sol çaprazıma doğru kaçtı. Şahsın kimin ateş etmesi neticesinde vurulduğunu 
bilmiyorum. Emile çarpan cisimden dolayı elimin kanaması üzerine vurulduğumu düşünerek vurulan 
şahsın başına gidemedim. Daha sonra kendimi kontrol ettim başkaca yaralanmam olmadığını anlamam 
üzerine şahsı kontrol için başına gittim. Orada bulunan diğer görevlilerce telsizden ambulans istenildiğini 
duydum. Hemen olay yerinin emniyeti için diğer görevlilere talimat vererek çevre emniyeti aldırdım. 
Ambulans geldiğinde vurulan şahsın EX olduğunu bildirdi. Ambulans gelmeden de biz şahsa ilk yardm 
yapmayı denedik fakat nabız alamadık. Vurulan şahsın dışında olay yerinden kaçan başka şahıs 
görmedim. Şahsın vurulmasından sonra diğer ekiplerce yakalanan ikinci bir şahsın olduğunu öğrendim. 
Ben ve ekibim kaçan kimseyi yakalamadık. Ben olayda beylik silahımı kullandım, ekip arkadaşım Kazım 
BOZKURT'ta uzun namlulu MPT 55 ile geldi fakat kendisinin eteş edip etmediğini bizzat görmedim. 
Olay yerinde yakalanan ramazan yılmaz ve EX olan recep HANTAŞ isimli şahısları olay nedeniyle 
tanıdım . Bu şahısları daha önce hiç görmedim. " şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

MOBESE GÖRÜNTÜ KAYITLARI:
14/04/2019 tarihli Görüntü İnceleme Tutanağına göre;
 ''14/04/2019 tarihinde meydana gelen olayla ilgili Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne ait 

K.G.Y.S kameralarından 054G kodlu kameranın olay yerini gördüğü anlaşılmış, görüntüler 
incelendiğinde saat 03:19:45'te Ramazan YILMAZ ve Recep HANTAŞ isimli şahıslar görüntüye girmiş, 
park içerisinde bir bankta birlikte oturdukları, Ramazan YILMAZ isimli şahsın kapüşonlu koyu renk 
kıyafetli olduğu, Recep HANTAŞ isimli şahsın kol ve omuz kısmı beyaz çizgili kapüşonlu kıyafetinin 
olduğu ve yüz kısmının atkı tarzı bir bezle kapalı olduğu ve yüz kısmının görünür olmadığı görülmüş, 
görüntü izlemeye devam edildiğinde saat 03:19:58'de Recep HANTAŞ isimli şahsın arka tarafından ne 
olduğu görülemeyen bir şeyler çıkarmaya çalıştığı, saat 03:20:20'de sağ eli ile belinin sol kısmına yine ne 
olduğu seçilemeyen bir şeyler koymaya çalıştığı, saat 03:20:35'de eline eldiven olarak değerlendirilen bir 
şey giydiği, saat 03:20:48'de her iki şahsında banktan kalkarak görüntüden çıktıkları görülmüş, saat 
03:22:26'da Şafak Fabrika Caddesi üzerinde bir tane beyaz renkli zırhlı şortlant polis aracı görüntüye 
girmiş saat 03:22:40'da görüntüden çıkmış, saat 03:24:14'de yine Fabrika Caddesi üzerinde toplamda iki 
adet seçilemeyen zırhlı polis aracı görüntüye girmiş, araçların başında 4 emniyet personeli olduğu 
değerlendirilen şahıslar görülmüş, saat 03:26:08'de Halil Serhan SELÇUK ve Ramazan ERDURUR 
isimli görevlilerin görüntüye girdiği, Ramazan ERDURUR isimli şahsın resmi polis kıyafetli olduğu 
üzerinde görünür şekilde POLİS ibaresinin olduğu ve elinde AK47 otomatik tüfeğin olduğu görülmüş, 
Halil Serhan SELÇUK isimli görevlinin üzerinde çelik yelek olduğu ve sağ elinde namlusu yere bakar 
vaziyette bir adet tabanca olduğu görülmüş, saat 03:26:33'de Halil Serhan SELÇUK ile Ramazan 
ERDURUR isimli görevlilerin sağ taraflarına doğru baktıkları, saat 03:26:34'de Ramazan ERDURUR 
isimli görevlinin elinde bulunan otomatik tüfeği dolduruş yaparak atışa hazır hale getirdiği ve baktıkları 
yöne doğru atış pozisyonuna geçerek pozisyon almış ve elinde bulunan tüfeğin namlu kısmından duman 
çıktığı anlaşılmış ve ön tarafına doğru bir adet atış yaptığı değerlendirilmiş, saat 03:26:35'de Halil Serhan 
SELÇUK isimli görevlinin elinde bulunan tabancayı iki elini kullanarak namlu kısmı havaya bakacak 
şekilde dolduruş yaptığı ve atışa hazır hale getirdiği, saat 03:26:38'de elinde bulunan tabancayı sağ tarafa 
doğrulttuğu, saat 03:26:41'de maktul Recep HANTAŞ isimli şahsın koşar vaziyette görevlilerin baktığı 
taraftan görüntüye girdiği, saat 03:26:42'de Halil Serhan SELÇUK isimli görevlinin elinde bulunan 
tabancanın namlusundan havaya bakar vaziyette kıvılcım çıktığı ve bir el havaya doğru ateş ettiği 
görülmüş, saat 03:26:41'de Ergin KÖKÜM isimli sivil kıyafetli görevlinin görüntüye girdiği, saat 
03:26:42'de Ergin KÖKÜM'ün elinde bulunan tabancayı dolduruş yaparak atışa hazır hale getirdiği, saat 
03:26:45'de Sefer ERDOĞAN isimli görevlinin maktul Recep HANTAŞ'ın arkasından sağ elinde silah 
ile birlikte koşar vaziyette görüntüye girdiği, saat 03:26:45'de Ergin KÖKÜM isimli görevlinin elinde 
bulunan silahı şahsa doğru doğrulttuğu, saat 03:26:47'de Ergin KÖKÜM isimli görevlinin elinde bulunan 
silahın namlusundan duman çıktığı görülmüş, saat 3:26:47'de Kazım BOZKURT isimli görevlinin 
görüntüye girdiği ve aynı anda yani 03:26:47'de elinde bulunan tüfeğin namlusundan duman çıktığı 
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görülmüş, maktul Recep HANTAŞ kameranın görüş açısında tenis kortunun tel örgülü kısmına doğru 
koştuğu sırada bulunduğu alanın karanlık nokta olduğu ve saat 03:26:49 - 03:26:50'de yere düştüğü 
anlaşılmış, saat 03:26:50'de resmi görevli Ramazan ERDURUR'un diğer şahsın olduğu alana yani sağ 
tarafa doğru gittiği ve görüş açısından çıktığı, diğer dört görevlinin yani sefer ERDOĞAN, Kazım 
BOZKURT, Halil Serhan SELÇUK ve Ergin KÖKÜM isimli görevlilerin maktulün yere düştüğü 
noktaya doğru gittikleri görülmüş, maktulün hangi personelin kullandığı silah ile vurulduğu tam olarak 
seçilememiş, saat 03:29:15'de diğer şahıs Ramazan YILMAZ isimli şahsın görevlilerce yakalanarak 
maktulün bulunduğu alana getirildiğinin görüldüğü'' hususları ifade edilmiştir. 

Cumhuriyet başsavcılığımızca bahse konu görüntüler önce Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve 
Görüntü İnceleme Şubesine daha sonra da Adli Video Analizi Bilirkişi raporu tanzim edilmesi için 
Ulusal Kriminal Büroya gönderilmiştir. 

Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi Raporu:
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen görüntü kayıtlarının incelemesi neticesinde; Olay esnasında 

görüntülerde bulunan polis memurlarının 1(ERGİN), 2(SEFER), 3(RAMAZAN), 4(HALİL), 
5(ŞÜPHELİ KAZIM) nolu olarak adlandırıldığı ve bu bilgilerin yer aldığı olay karesinin gönderildiği, 

8343. Karede (03:26:34) 3 nolu polis memurunun maktulün geliş istikametine doğru 8349 
karede (03:26:35) 4 nolu polis memurunun havaya doğru 8422. Karede (03:26:41) 3 nolu polis 
memurunun aydınlatma direğine doğru, 8434. Karede (03:26:42) 4 nolu polis memurunun havaya 
doğru, 8447 karede (03:26:43) 1 nolu polis memurunun maktulün ayaklarına doğru, 8472. Kare 
(03:26:45) ile 8481. Kareler (03:26:46) arasında 5 nolu polis memuru tarafından olduğu düşünülen 
maktul kaçış istikametinde yere doğru, 8492. Karede (03:26:47) 5 nolu polis memurunun maktulün 
ayaklarına doğru, 8494. Karede (03:26:47) 1 nolu polis memurunun maktulün ayaklarına doğru atış 
yaptıklarının görüntü üzerinden tespit edildiği ve belirtilen atışlardan sonra maktulün hareketine 
devam ettiği, 

1.

Adli bilimlerde ateşli silah atış mesafelerinin bitişik, yakın ve uzak olmak üzere başlıca üç 
kategoride incelendiği, cilt ile namlu ağzı arasındaki mesafenin 0-30 cm olduğu atışların bitişik atış 
olarak adlandırıldığı, yakın atışın kısa namlulu silahlar için 30-45 cm'den, uzun namlulu silahlar için 
ise 75-100 cm mesafeden yapılan atışlar olduğu, yakın atışın üst sınırından daha uzak mesafeden 
yapılan atışlara da uzak atış denildiği, bu bilgiler ışığında tarafımızca tespit edilen tüm atışların uzak 
atış olarak değerlendirildiği, 

2.

Maktulün yere düşmeden önce en net görüldüğü 8513. Karenin (03:26:49) iyileştirilmiş 
halinin ekte gönderildiği, 

3.

Görüntü kaydını yapan kameranın hareketli olduğu, 8514. Karede (03:26:49) sistemin 
uzaklaşma (zoom out) yaptığı, bu esnada kameranın tam odaklama yapamadığı cihetle 8514, 8515, 
8516, 8517. Karelerdeki görüntülerin net olmadığı, 8517. Karede (03:26:49) maktulün yere 
düştüğünün anlaşıldığı,

4.

Maktulün yere düşmeden önce en net görüldüğü görüntü karesinin 8513. Kare (03:26:49) 
olduğu, bu karede 1 nolu polis memurunun silahının namlusu yere bakar vaziyette ve maktule 
doğru nişan alır pozisyonda olmadığı, maktulün bu andan 4 kare sonra vurulduğu, (zaman aralığının 
0,33 saniye), 2 nolu polis memurunun koşar vaziyette olduğu ve maktule doğru nişan alır 
pozisyonda olmadığı, 3 nolu polis memurunun farklı istikamete odaklandığı ve maktule atış açısında 
bulunmadığı, 4 nolu polis memurunun 8507. Karede (03:26:48) görüntü karesinden çıktığı, bu anda 
silah namlusunun yere bakar vaziyette ve nişan alır pozisyonda olmadığı, bu andan 10 kare sonra 
maktulün vurulduğu, (zaman aralığı 0,83 saniye), 5 nolu polis memurunun maktule doğru, 
maktulun sağ arka tarafından nişan alır pozisyonda bulunduğu, fakat maktulün vurulduğu anı 
gösterir görüntü karesinin net olmaması nedeniyle bu anda 5 nolu polis memuru tarafından atış 
yapılıp yapılmadığının tespit edilemediği, 

5.

6.
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Sümerpark güneş Evine ait kamera görüntülerinin yer aldığı 6 adet DVD'deki görüntüler 
incelendiğinde, bu görüntülerin olay yerini ve olay anını göstermediğinin anlaşıldığı hususları 
belirtilmiştir. 

6.

Ulusal Kriminal Büro uzmanlarınca hazırlanan Adli Video Analizi Bilirkişi Raporu;
 İzlenen kamera görüntüleri ile ilgili olarak elde edilen karelerin incelenmesinde ilk olarak şüpheli 

olarak değerlendirilen toplamda iki şahsın kamera kadrajına girdiği görüldü. (Bu şahıslar ŞÜPHELİ 1 
(MAKTUL RECEP) ve ŞÜPHELİ 2 (MAKTULUN ARKADAŞI RAMAZAN) olarak adlandırılmış.)

Şüpheli şahısların bankta oturdukları görülmekte.
Şüpheli 1 elini beline doğru götürdü.
Şüpheli 1'in üzerini düzeltip etrafa baktığı görüldü.
Şüpheli 1 eldiven olduğu düşünülen nesneyi yerden alıyor.
Şüpheli 1 in etrafına bakarak eldivenlerini giydiği anlar izleniyor.
Şüpheli şahıslar ayağa kalktı.
Şüpheli şahısların ileriye doğru yürüyerek kamera kadrajından çıktıkları görüldü. 
Polis memurlarının olay yerine doğru yürüdükleri anlar izleniyor. (03:26:23) 

Polis memurları 1(RAMAZAN), 2(HALİL) ,3(ERGİN) , 4(SEFER), 5(ŞÜPHELİ KAZIM) olarak 
adlandırılmış.

1 numaralı polis memurunun durduğu ve ileriye doğru baktığı görüldü.
1 numaralı polis memuru uzun namlulu tüfeği ileriye doğrulttu.
1numaralı polis memurunun geriye doğru birkaç adım attığı ve elindeki uzun namlulu tüfeği 

tekrar doğrulttuğu görüldü.
1 numaralı polis memurunun ileriye doğru 1 el atış ettiği an ..
2 numaralı polis memurunun ise uyarı amaçlı havaya doğru ateş ettiği değerlendirilen an
2 numaralı polis memurunun ikinci kez uyarı amaçlı havaya doğru ateş ettiği değerlendirilen 

an.
Şüpheli 1'in koşarak kamera kadrajına girdiği görüldü.(03:26:40)
Şüpheli 1'in elinde nesne var. (03:26:41)
1 numaralı polis memurunun elindeki uzun namlulu silahı yere doğrultup ateş ettiği an.. Uzun 

namlulu silahın yere ateşlemesi sonucu görülen kıvılcımlar, Şüpheli 1 - 3 numaralı polis memuru- 2 
numaralı polis memurunun elindeki tabancayı şüpheli 1'e doğrulttuğu an.

2 numaralı polis memurunun uyarı amaçlı üçüncü kez ateş ettiği an ...(03:26:42)
Şüpheli 1 koşmaya devam ediyor (03:26:42)
3 numaralı polis memurunun elindeki tabancayı şüpheli 1'e doğru doğrulttuğu ve ateş ettiği an 

(03:26:43)
4 numaralı polis memuru koşarak kamera kadrajına giriyor- 3 numaralı polis memuru elindeki 

tabancayı ateşe hazır hale getiriyor (03:26:44)
3 numaralı polis memurunun elindeki tabancayı şüpheli 1'e doğrultup ateş ettiği an (03:26:45)
2 numaralı polis memurunun elindeki tabancayı şüpheli 1'e doğrulttuğu ancak ateş etmediği 

değerlendirilmekte. - 3 numaralı polis memurunun büzüldüğü an. (03:26:46)
5 numaralı polis memurunun ateş ettiği an - 3 numaralı polis memuru tabancasına şüpheli 1 e 

doğrultmuş (03:26:47)
3 numaralı polis memurunun şüpheli 1'e ateş ettiği an (03:26:47)
Şüpheli 1 aniden yere düştü (03:26:49)

Sonuç olarak kamera görüntüsü dikkatle incelenmiş, Forensic motorlardan geçirilip, zoomlama, 
mercekleme ve piksel yoğunlaştırma ile açılıp mümkün olduğu kadar belirginleştirilmiş ve kamera 
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kayıtlarında görülebildiği kadarı ile;
1 numaralı polis memurunun uzun namlulu tüfek ile 1 el ateş ettiği, 1 el de yere ateş 

ettiği, 
1.

2 numaralı polis memurunun tabanca ile havaya 3 el ateş ettiği, 2.
3 numaralı polis memurunun tabanca ile hedef gözeterek şüpheli 1'e doğru 3 el ateş 

ettiği,
3.

5 numaralı polis memurunun 1 el ateş ettiği,4.
Toplamda 9 el ateş edildiğinin görüldüğü değerlendirilmiştir. 5.

Balistik İnceleme Uzmanlık Raporu:
Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından düzenlenen uzmanlık raporuna göre; 

14/04/2019 tarihinde Diyarbakır- Merkez- Şehitlik Mahallesi, Fabrika Caddesi Sümer Park içerisi, Nikah 
Salonu yan tarafında meydana gelen ölüm olayı (Ex şahıs Recep HANTAŞ ) ile ilgli olduğu belirtilen ve 
tetkik için gönderilen;

1-) "56-1 27048019" numaralı, 7.62x39 mm çapında fişek istimal eden, Çin yapısı, kalashnıkov 
marka, yarı ve tam otomatik çalışma sistemine sahip tüfek ve şarjörü.

2-) "T0624-18BM01763" numaralı, 5.56x45mm çapında fişek istimal eden, Türkiye yapısı, MKE 
marka, MPT - 55 model, yarı ve tam otomatik çalışma sitemine sahip tüfek ve şarjörü.

3-) "T1102-12U08533" numaralı, 9x19 mm çapında fişek istimal eden, Türkiye yapısı, Sarsılmaz 
marka, Kılınç 2000 Mega model, yarı otomatik tabanca ve şarjörü.

4-) "Y1540" numaralı, 9x19 mm çapında fişek istimal eden, Çekya yapısı, CZ marka, 75B model, 
yarı otomatik tabanca ve şarjörü.

5-) "T6472-14 Al 40886" numaralı, 9x19 mm çapında fişek istimal eden, Türkiye yapısı, Canik 
marka, TP9 model, yarı otomatik tabanca ve şarjörü.

6-) "T1102-09U13519" numaralı, 9x19 mm çapında fişek istimal eden, Türkiye yapısı, Sarsılmaz 
marka, Kılınç 2000 Mega model, yarı otomatik tabanca ve şarjörü.

7-) Sürgüsünün sol yan yüzeyinde "ZORAKI MOD 917-T", sağ yan yüzeyinde "MADE BY ATAK 
ARMS LTD. Cal. 9 mm P.A.K", fişek yatağı sağ yan yüzeyinde "0417-01506" rakam ve ibareleri 
bulunan, 9 mm çapında ses ve gaz fişeği istimal eden, kuru sıkı silah olarak da tabir edilen, yarı otomatik 
tabanca ve şarjörü.

8-) Yirmi sekiz adet, 7.62x39 mm çapında fişek ("56-1 27048019" numaralı tüfek ile birlikte 
gönderilmiştir.)

9-) Yirmi altı adet, 5.56 mm çapında fişek ("T0624-18BM01763" numaralı tüfek ile birlikte 
gönderilmiştir.)

10-) Kırk dokuz adet, 9x19 mm çapında fişek (Söz konusu fişeklerden on beş adedi "T6472-14 Al 
40886" tabanca ile on üç adedi "T1102-12U08533"  numaralı tabanca ile on bir adedi 
"T1102-09U13519" numaralı tabanca ile dokuz adedi "Y1540" numaralı tabanca ile birlikte gönderildiği, 
bir adedi ise Bulgu No: 14 olarak belirtildiği görülmüştür.) 

11-) Bir adet üzerinde herhangi bir rakam ve ibare bulunmayan 9mm çapında ses fişeği. 
12-) Bir adet, 7.62x39 mm çapında, "04 67 " ibareli suç konusu kovan (Bulgu No:11) 
13-) İki adet, 5.56x45 mm çapında,  "CBC 15 5.56X45" ibareli suç konusu kovan (Bulgu No: 13 ve 

22)
14-) Altı adet, 9x19 mm çapında, "STR 17 9X19MM" ibareli suç konusu kovan (Bulgu No:7, 8, 9, 

10, 12 ve 15)
15-) İki adet mermi çekirdeği gömlek parçası (Bulgu No: 5 ve 16)
16-) iki adet metal parça ((Bulgu No: 1/8 ve 24) Bulgu No:24 ilgi evrak ekinde bulunan Koli 

Kapama Tutanağında mermi çekirdeği nüvesi olarak belirtilmiştir.)
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17-) Üzerinde herhangi bir rakam ve ibare bulunmayan, tek ağızlı, küt uçlu 21 cm uzunluğunda, 7,5 
cm ile 8 cm aralığında genişliğe sahip, sırt kısmı küt satır namlusu (Bulgu No: 3)

1-) İnceleme ve karşılaştırma neticesinde, incelemeye verilen bulgu bölümünün;
a. 1 ve 2'nci maddelerinde özellikleri belirtilen tüfeklerin, 3, 4, 5, 6'ıncı maddelerinde belirtilen 

tabancaların, emniyet ve ateşleme sistemlerinin sağlam ve işler durumda olduğu, yapılan deneme ve 
mukayese atışlarında çap ve tiplerine uygun olmak üzere birlikte göndekilen ve incelemeye verilen bulgu 
bölümünün 8'inci maddesinde belirtilen 7.62x39 mm çapında fişek arasından rastgele alınan beş adedini, 
9'uncu maddesinde belirtilen 5.56x45 mm çapında fişek arasında rastgele alınan beş adedini ve 10'uncu 
maddesinde belirtilen 9x19 mm çapında fişek içerisinden rastgele alınan on altı adedini patlattıkları, 

b. 7'inci maddesinde belirtilen tabancanın, emniyet ve ateşleme sisteminin sağlam ve işler durumda 
olduğu, namlusunun iç kısmında namlu emniyet sacı ve piminin bulunduğu, yapılan deneme ve 
mukayese atışlarında, laboratuvarımızdan temin edilen çap ve tipine uygun üç adet 9 mm çapındaki ses 
fişeğini patlattığı, 

c. Yukarıda bilertilen tespitler kapsamında, incelemeye verilen bulgu bölümünün;
- 1 ve 2'inci maddelerinde belirtilen tüfekler ile 8 ve 9'uncu maddelerinde belirtilen fişeklerin, 6136 

sayılı kanun kapsamında, vahim nitelikteki ateşli silah ve fişeklerinden oldukları, 
- 3, 4, 5, 6'ıncı maddelerinde belirtilen tabancalar ile 10'uncu maddelerinde belirtilen fişeklerin, 

6136 sayılı kanun kapsamında, vahim nitelikte olmayan ateşli silah ve fişeklerden oldukları, 
- 7'inci maddesinde belirtilen kurusıkı silah olarak da tabir edilen tabancanın namlusu kapalı olup, 

mermi çekirdeği, saçma tanesi vb maddeleri ihtiva eden fişekleri istimal edemediğinden, 11'inci 
maddesinde belirtilen ses fişeği de mermi çekirdeği, saçma tanesi vb maddeleri ihtiva etmediğinden, 
6136 sayılı kanun kapsamında değerlendiremeyeceği, ancak söz konusu kurusıkı silah olarak da tabir 
edilen tabancanın taşınması, bulundurulması ve üretim esaslarının 5729 sayılı kanun ile düzenlendiği, 

ç. Bir adet 7.62x39 mm çapında suç konusu kovanın, "56-127048019" numaralı silahtan atıldığı 
(Bulgu No: 11)

d. İki adet 5.56x45 mm çapında suç konusu kovanın, "T0624-18BM01763" numaralı silahtan 
atıldıkları (Bulgu No: 13 ve 22)

e. Altı adet 9x19 mm çapında suç konusu kovanın, (5+1) olmak üzere çap ve tiplerine uygun iki 
ayrı silahtan atıldıkları, 

- 5'li grubun "Y1540" numaralı silahtan atıldıkları (Bulgu No: 7, 8, 9, 10 ve 12),
- 1'li grubun  "T1102-09U13519" numaralı silahtan atıldığı (Bulgu No:15)
f. İki adet suç konusu mermi çekirdeği gömlek parçasından bir adedinin "Y1540" numaralı silahtan 

atıldığı (Bulgu No:16), diğer bir adedinin üzerinde laboratuvarımızca teşhis ve karşılaştırmaya elverişli 
yeterli karakteristik iz bulunmadığı (Bulgu No: 5)

g. İki adet metal parçasından üzerinde balistik öneme haiz iz bulunmadığı (Bulgu No:1/8 ve 24)
ğ. Suç konusu kovan, mermi çekirdekleri ve metal parçalarının nitelikleri itibarıyla 6136 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi olmadığı şeklinde tespitlerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi'nin 20/05/2019 Tarihli Raporu;
Kazım BOZKURT'a ait her iki el ve yüz svaplarında yapılan analizler (ıcp/ms) sonucunda tespit 

edilmiş olan Antimon (Sb), Baryum (Ba) ve Kurşun (Pb) elementine ait değerlerinden, yüz svabında 
tespit edilmiş olan Kurşun (Pb) elementine ait değerlerin genel olarak belirtilen anlamlı (Pb 800 
"ng/svap") değerin üzerinde olduğunu, ancak sağ iç, sağ dış, sol iç, sol dış svaplarında Antimon (Sb), 
Baryum (Ba) ve Kurşun (Pb) elementine ait değerlerin genel olarak belirtilen anlamlı (Sb 35 "ng/svap", 
Ba 150 "ng/svap" ve Pb 800 "ng/svap") değerin altında olduğunu, ayrıca yüz svabında tespit edilmiş olan 
Antimon (Sb) ve Baryum (Ba) elementlerine ait değerlerin genel olarak belirtilen anlamlı (Sb 35 
"ng/svap", Ba 150 "ng/svap") değerlerin altında olduğunu, 

Dolayısıyla her iki el ve yüz vsap numunelerinde yapılan analiz (ICP/MS) sonucu tespit edilmiş 
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olan elementlere ait bulunan sonuçlar birlikte değerlendirildiğini, bu değerlerin atış artığı olarak kabul 
edilen sınırlar içerisinde bulunmadığı,

Bahsedilen gibi svap numuneleri üzerinde yapılan analizler neticesinde elementlere ait bulunan 
değerler belirttiğimiz anlamlı değerlerin  (Sb 35 "ng/svap", Ba 150 "ng/svap" ve Pb 800 "ng/svap") 
üzerinde bir değerlerde ve atış artığı kabul edilen elementlerin hepsi birlikte bulunmuş ise svap 
numunelerinde bulunan elementlerin atış artığı olarak kabul edilebileceğini, ancak sadece bir veya iki 
element tespit edilmiş ise bu tespiti yapılan elementin kişi(ler)nin çalıştığı işlere bağlı olarak ya da olay 
anında dokundukları herhangi bir materyallerden de temas yolu ile değişik bölgelerine bulaşabileceği 
şeklinde tespitler yapılmıştır. 

SAVUNMA:
Şüpheli savunmasında; "Ben Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yaklaşık 8 yıldan beri 

çalışırım. Bana sormuş olduğunuz Recep HANTAŞ ve Ramazan YILMAZ isimli şahısları tanımıyorum. 
Kendilerini daha önce hiç görmedim. 13/04/2019 günü saat 23:00 sıralarında 3832 kod nolu ekipte 
görevli Komiser Yardımcısı Ergin KÖKÜM'ün yanında 34 T 0963 plaka sayılı beyaz renkli Ford Ranger 
marka araçta görev aldım. Rutin görevimize devam ederken 14/04/2019 günü saat 03:10 sıralarında haber 
merkezi Şehitlik Sümerpark içerisinde yüzleri maskeli ellerinde taş olan iki şahsın olduğunu, şahısların 
durumunun şüpheli olduğunu bildirmesi üzerine bizde Şehitlik bölgesinin terör yönünde sıkıntılı bölge 
olması nedeniyle bizzat kendimiz de gidip kontrol etmek istedik. İstasyon caddesinden Fabrika 
Caddesine dönüş yaparak Sümer Park arka girişine geldik. Oraya geldiğimiz de 7577 ve 75 269 kod nolu 
ekiplerin de orada olduğunu, araç sürücülerinin araçların başında, diğer personellerin parkın içerisine 
şüpheli şahısları aramaya gittiklerini öğrendik. Bizde araç sürücümüz olan polis memuru Mustafa 
UĞURLU'yu araç bıraktık. Komiserimiz olan Ergin KÖKÜM ile birlikte ekiplerin gittikleri parkın 
içerisine doğru ilerledik.

 Benim elimde kendi rızamla teslim ettiğim T0624-18BM01763 seri numaralı MKE yapımı 
MPT-55 5.56X45 ibareli uzun namlulu tüfek vardı. Ergin KÖKÜM'ün silahını eline alıp almadığını 
hatırlamıyorum. Parkın içerisinden ve görmediğimiz alandan çok sayıda farklı silah sesleri geldiği için 
çatışma olduğu algısına kapıldım. İçeride meslektaşlar olduğu için çatışma olduğunu düşünerek elimde 
bulunan uzun namlulu silaha dolduruş yaptım. Silah Güzel sanatlar binasının köşesine geldiğimizde yüzü 
maskeli ellerinde eldiven olan bir şahısla karşı karşıya geldim. Şahıs beni görünce bağırarak bomba dedi. 
Yönünü halı sahaya doğru değiştirerek koşmaya devam etti. O sırada silah sesleri devam ediyordu. Bende 
elimde bulunan uzun namlulu silah ile bir ya da iki el havaya doğru ateş ettim. 

O sırada ben şahsın sağ çaprazında bulunuyordum. Ergin KÖKÜM şahsın sol tarafında ve 
çaprazımızda idi. Şahıs yine bir süre koşmaya devam etti. Benim bulunduğum yerde çalılıklar olduğu için 
şahsın düştüğünü fark etmedim. Silah sesleri devam ederken ben çalılıkların arkasından çıktım, 
çıktığımda ismini olay nedeniyle öğrendiğim Recep HANTAŞ'ın yere düştüğünü gördüm. Şahıs benim 
ile karşı karşıya kaldığı sırada bomba diye bağırdığı için o düşme anında şahsın yanına giderek uzaktan 
göz teması ile sağını solunu kontrol ettim, şahsın yaralı olduğunu gördüm. O sırada şahsın yanında Ergin 
KÖKÜM ve birkaç görevli polis memuru daha vardı. Benim elimde uzum namlulu silah olduğundan 
dolayı şahıs ile bir anda karşı karşıya geldiğimden dolayı şahsın kafasına hedef gözeterek ateş etme 
ihtimalim bulunmamaktadır, bu nedenle şahsın ne şekilde vurulduğunu bilmemekle beraber kendim 
vurmadığımdan eminim. 

Diğer ekiplerden bir arkadaşın elinde kaleşnikof, Ergin KÖKÜM'ün elinde tabanca, başka bir polis 
arkadaşın da elinde tabanca olduğunu gördüm. Ben kesinlikle kendi zati demirbaş tabancam ile ateş 
etmedim. Ben yukarıda izah ettiğim gibi bu şahsa doğru ateş etmedim. Sadece şahsın durması yönünde 
bir iki el havaya doğru ateş ettim. Bu şahsın silah kullanan hangi arkadaşın ateş etmesi ile vurulduğunu 
bilmiyorum. Çünkü olay sırasında yoğun silah sesleri vardı. Benim gördüğüm ve bildiklerim bunlardan 
ibarettir" şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  hZS7YY1 - zBbEycs - 1Gacj/N - UKNogw=  ile erişebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME VE TALEP:
 Tüm dosya kapsamı toplanan deliller ile bilikte birlikte değerlendirtildiğinde, şüpheli Kazım 

BOZKURT'un olay sırasında elinde bulunan MKE yapımı MPT-55 tip uzun namlulu silahı ile ateş etmiş 
olduğu kesinlik taşımaktadır. Şüpheli de bu hususu ''elimde bulunan uzun namlulu silah ile bir ya da iki 
el havaya doğru ateş ettim. '' şeklinde ifade ederek kabul etmiş ama havaya ateş ettiğini iddia etmiştir. 
Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi Raporunda ise 03:26:46 zamanında 5 nolu 
polis memuru (Şüpheli Kazım) tarafından olduğu düşünülen maktul kaçış istikametinde yere doğru, 
03:26:47 zamanında ise yine 5 nolu polis memurunun maktulün ayaklarına doğru atış yaptıkları tespit 
edilmiştir. Aynı raporda  karelere ayrılan olay örtüntülerinden 8517. Karenin (03:26:49) maktulün yere 
düştüğü an olduğu, maktulün yere düşmeden önce en net görüldüğü görüntü karesinin ise 8513. Kare 
(03:26:49) olduğu belirtilmiş, bu karede ise 1 nolu polis memurunun silahının namlusu yere bakar 
vaziyette ve maktule doğru nişan alır pozisyonda olmadığı, maktulün bu andan 4 kare sonra vurulduğu, 
(zaman aralığının 0,33 saniye), 2 nolu polis memurunun koşar vaziyette olduğu ve maktule doğru nişan 
alır pozisyonda olmadığı, 3 nolu polis memurunun farklı istikamete odaklandığı ve maktule atış açısında 
bulunmadığı, 4 nolu polis memurunun 8507. Karede (03:26:48) görüntü karesinden çıktığı, bu anda silah 
namlusunun yere bakar vaziyette ve nişan alır pozisyonda olmadığı, bu andan 10 kare sonra maktulün 
vurulduğu, (zaman aralığı 0,83 saniye), 5 nolu polis memurunun  (Şüpheli Kazım) maktule doğru, 
maktulun sağ arka tarafından nişan alır pozisyonda bulunduğu ifade edilmiş, ancak yine de maktulün 
vurulduğu anı gösterir görüntü karesinin net olmaması nedeniyle bu anda 5 nolu polis memuru tarafından 
atış yapılıp yapılmadığının tespit edilemediği de ifade edilmiştir. Ancak bunun yanında bu ifade 5 
numaralı polis memuru olan şüphelinin tüm aksiyon esnasında ve yine maktulün yere düşmeden önce en 
net görüldüğü görüntü karesi olan 8513. Karede maktulun sağ arka tarafında bulunan tek kişi olmasının 
otopsi raporunda açıklanan şekliyle maktulde yer alan ateşli silah mermi çekirdeği yaralarının giriş ve 
çıkış yer ve açıları ile uyumluluk arz etmesi ile birlikle ele alındığında anlam kazanmış olacağı 
değerlendirilmiş, sonuç olarak şüpheli Kazım BOZKURT'ın maktul Efe HANTAŞ'ı olası kast ile 
öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin mevcut deliller itibariyele 
vücut bulduğu anlaşılmıştır. 

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce icra edilerek,  eylemine uyan ve yukarıda zikredilen 
sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA ve TCK 53 tatbiki ile hakkında uygun görülecek 
GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİNE karar verilmesi,

Kamu adına iddia ve talep olunur. 06/05/2021
   AHMET ŞAHİN

190285
Cumhuriyet Savcısı

 e-imzalıdır

NOT : ERGİN KÖKÜM hakkında Kasten Öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek 
karar verilmiştir.


