herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır, ancak 100 metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak
bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartıyla ve yolu kontrol
ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçebilirler"
kuralını ihlal ettiğininden kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun belirtildiği,
Şüphelinin yapılan alkol muayenesinde alkolsüz olduğunun anlaşıldığı,
11/09/2019 tarihli Olay Araştırma Tutanağında, çevrede yapılan araştırmada olay yeri ve
olay anını gösterir herhangi bir kamera kaydına rastlanılmadığının belirtildiği,
Müşteki Ahmet TEKTEKİN'in alınan ifadesinde; olay tarihinde kahvehanede oturduğu
esnada Rojda TEKTEKİN'in arayarak Efe'nin kaza geçirdiğini söylemesi üzerine haberi olduğunu
ve hemen hastaneye gittiğini, oğlunun 2 gün sonra vefat ettiğini, şüpheliden şikayetçi olduğunu
beyan ettiği,
Şüphelinin alınan ifadesinde; olay tarihinde saat 13:20 sıralarında sevk ve idaresindeki
75268 kod numaralı ekiple Emek Caddesinde Nükhet Coşkun Caddesi istikametine doğru seyir
halinde olduklarını, olay tarihi itibariyle çarşamba pazarının da olması nedeniyle dur-kalk şeklinde
ilerleyen yoğun trafiğin olduğu, seyir halinde oldukları sırada aracın sağ arka tarafından ses
meydana geldiğini ve aracın sağ arka tekerinde zıplama meydana geldiğini, hemen aracı
durdurduğunu, araçtan indiğinde aracın sağ arka tarafında olay sebebi ile ismini öğrendiği Efe
TEKTEKİN'in yerde yatar vaziyette olduğunu gördüğünü, hemen telsiz ile ambulans talebinde
bulunduklarını, aracın hızının çarşamba pazarı nedeniyle yoğun olmasından dolayı en fazla 20-25
km/h olduğunu, aracın yüksek olması ve araca çarpan çocuğun boyunun kısa olması ve zırhlı aracın
görüş açısının dar olması nedeniyle çocuğun araca çarptığını görmediğini beyan ettiği,
Tanık
alınan ifadesinde; 75268 kod numaralı ekipte ekip memuru
olarak görev yaptığını, olay tarihinde Emek Caddesi üzerinden Nükhet Coşkun Caddesi
istikametine sevk ve idaresi İdris AKSOY'da olan araçla seyir halinde olduklarını, çarşamba
pazarının da olması nedeniyle yoğun trafiğin olduğunu ve yavaş yavaş seyir halinde olduklarını, bu
sırada aracın sağından ses geldiğini ve akabinde sağ arka tekerinde zıplama olduğunu, İdris
AKSOY'un hemen aracı durdurduğunu, araçtan indiğinde aracın sağ arka tarafında ismini olay
sebebi ile öğrendiği Efe TEKTEKİN'in yerde yatar vaziyette olduğunu gördüğünü, hemen telsiz ile
ambulans talebinde bulunduklarını, olay sonrasında çevreden soruşturduklarında çocuğu kimsenin
tanımadığını ve kaza anında çocuğun yanında kimsenin olmadığını anladığını beyan ettiği,
Tanık
alınan ifadesinde; 75268 kod numaralı ekipte ekip amir vekili
olarak görev yaptığını, olay tarihinde Emek Caddesi üzerinden Nükhet Coşkun Caddesi
istikametine sevk ve idaresi İdris AKSOY'da olan araçla seyir halinde olduklarını, çarşamba
pazarının da olması nedeniyle yoğun trafiğin olduğunu ve yavaş yavaş seyir halinde olduklarını, bu
sırada aracın sağından ses geldiğini ve akabinde sağ arka tekerinde zıplama olduğunu, ilk etapta
terör saldırısı olduğunu zannettiğini, İdris AKSOY'un hemen aracı durdurduğunu, araçtan
indiğinde aracın sağ arka tarafında ismini olay sebebi ile öğrendiği Efe TEKTEKİN'in yerde yatar
vaziyette olduğunu gördüğünü, hemen telsiz ile ambulans talebinde bulunduklarını, olay sonrasında
çevreden soruşturduklarında çocuğu kimsenin tanımadığını ve kaza anında çocuğun yanında
kimsenin olmadığını anladığını beyan ettiği,
Tanık
alınan ifadesinde; olay tarihinde saat 13:20 sıralarında Emek
Caddesi üzerinde bulunan Dayının Yeri isimli kahvehane önünde oturduğu sırada 5 Nisan
Mahallesi 714. Sokak içerisinden çıkan ismini olay sebebi ile öğrendiği Efe TEKTEKİN'in aniden
sokak içerisinden çıkarak Emek Caddesinin karşı tarafına koşarak geçmek istediği esnada Polis
Okulu istikametinden Nükhet Coşkun Caddesi istikametine seyir halinde olan zırhlı polis aracının
yavaş şekilde gelmesine rağmen çarpması sonucu çocuğun yolun sağ tarafına düştüğünü, ekip
aracının sağ far tarafının çocuğun kafasına çarptığını beyan ettiği,
Tanık
alınan ifadesinde; olay tarihinde 13:20 sıralarında Dayının Yeri
isimli kahvehanede otururken Emek Caddesi ile 714. Sokak kesişiminden çıkan ismini sonradan
öğrendiği Efe TEKTEKİN'in koşarak aniden 714. Sokaktan çıkarak Emek Caddesine çıktığını,
Emek Caddesinin karşısına geçmeye çalışırken eski Polis Okulu istikametinden Nükhet Coşkun
Caddesi istikametine gelen siyah zırhlı polis aracının aniden frene bastığını ve çocuğu çarptığını,
aracın sağ tarafına çarpan çocuğun yere düştüğünü beyan ettiği,
Toplanan delillere göre yapılan olayın değerlendirilmesinde; olayın yukarıda olayın
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anlatım bölümünde belirtildiği şekilde gerçekleştiği, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı taksirle bir
insanın ölümüne neden olma suçunu işlediği yukarıda izah edilen deliller ve tüm soruşturma evrakı
kapsamından anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılamasının Mahkemenizce yapılarak atılı suçtan eylemine uyan yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.
22/10/2019
MUSTAFA KÜRŞAT
ÇETİNKAYA
Cumhuriyet Savcısı 189740
e-imzalı
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