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: Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma
: 14/06/2020 VAN / BAŞKALE
: Türk Ceza Kanunu 85/2, 22/3, 27/2, 53/6, 54 Maddeleri.
:Kolluk kuvveti ihbar evrakı, ölü muayene tutanağı, otopsi tutanağı,
olay yeri fotoğrafları, tanık beyanları, şüpheli savunması, müşteki
ifade tutanakları, uzmanlık raporları, emanet eşya makbuzları, CD,
olay yeri krokisi, adli raporlar, adli sicil kaydı ve tüm soruşturma
dosyası kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Şüphelinin 14/06/2020 tarihinde Sarısu P. Hd. Krk. K. Lığı tarafından Kaşkol Mahallesinde İran
İslam Cumhuriyet Topraklarından Türkiye Cumhuriyeti Topraklarına kaçak yollardan 4 atlı şahsın girdiği,
şahısların dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam ettiği, şahıslara yapılan ikaz atışında müşteki Saim
Yılmaz' ın raporunda belirtildiği şekilde yaralandığı, Erhan Görür' ün ise öldüğü, aynı gün Erhan Görür' ün
ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra kesin ölüm nedenin tespiti amacıyla klasik otopsi yapılması için
Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, yapılan otopsi sonucunda maktul vücuduna 5 adet mermi
çekirdeğinin isabet ettiği, 2 adet yaralamanın tek başına öldürücü nitelikte olduğunun anlaşıldığı,
Şüphelinin Delikkaya mevkiinde beklerken atlı şahısların kendilerine doğru geldiğini, 3 defa dur
ihtarında bulunduğunu, dur ihtarına uymamaları üzerine atların sağına ve soluna 4 el ateş açtığını, şahısları
hedef alarak ateş etmediğini, hava şartlarının şahısları görmelerini engellendiğini, daha sonra şahısların
gözden kaybolduğunu, Kaşkol Mahallesine doğru 4,5 km koşarak ilerlediklerini, daha sonra A/T
faaliyetlerini genişletilmesi talimatı verdiğini, yaklaşık 1 km sonra bir atın yaralı vaziyette yüklü olduğunu,
atın 10- 15 km gerisinde sağ kolundan vurulan şahsı gördüklerini, karakola 112 Acil Servise haber verilmesi
talimatı verdiklerini, yaklaşık 30 dk sonra 500 metre ileride tarlanın içerisinde vefat eden şahsı bulduklarını,
buldukları yerin yaklaşık 500- 600 metre ilerisinde bir atı yüklü olarak bulduklarını, gece göörüş
dürbününden atları yüklü vaziyette gördüklerini savunduğu,
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Tüm soruşturma dosyası beraber değerlendirildiğinde; maktulün otopsisi esnasında vücudundan
çıkarılan mermi çekirdeğinin şüpheliye ait ve adli emanetimizin 2021/8 sırasına kayıtlı silahtan atıldığı,
kıyafetler üzerinde yapılan incelemede ise atış mesafesinin "UZAK ATIŞ" olarak belirlendiği, müştekilerin
olay nedeni ile şikayetçi olduğu anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirmede
maktulun vücuduna 5 adet mermi çekirdeğinin isabet ettiği gibi şüphelinin 4 el ateş ettiğini beyan ettiği bu
durumda 5237 sayılı kanunun 22/3 maddesinde düzenlenen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
davranarak şüphelinin öngördüğü neticeyi istemediği ancak neticenin gerçekleştiği, şüpheli tarafından
yapılan atışlardan 2 sinin öldürücü nitelikte olduğu, şüphelinin mesleki tecrübesinin sonucu öngörmesine
yeterli olduğunun anlaşılması sebebiyle şüphelinin kusurunun bilinçli taksir niteliğinde olduğunun
anlaşıldığı,
Açıklanan nedenlerle;
1- Şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda belirtilen sevk maddeleri
uyarınca cezalandırılmasına,
2- İşlemiş olduğu taksirli suç nedeniyle hakkında TCK 53/6 maddesinin uygulanmasına,
3- Adli emanetin 2020/1953 sırasına kayıtlı emanetlerin TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine,
CMK 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin şüpheliden tahsiline, karar verilmesi kamu
adına iddia ve talep olunur. 10/03/2022

Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır
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