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T.C.
DİYARBAKIR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2015/23642 Soruşturma
Esas No : 2015/6661
İddianame No : 2015/773

İ D D İ A N A M E
DİYARBAKIR (.....) AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DAVACI : K.H.
MAKTUL : MEDENİ YILDIRIM, MAHMUT Oğlu

FAHRİYE'den olma, 01/03/199401/03/1994 doğumlu
MAĞDUR : FAHRİYE GÜNDÜZ YILDIRIM, BAHRİ Kızı

FATMA'den olma, 01/10/1975 doğumlu, Mevlana
Halit Mah. 448. Sk. No:13 İç Kapı No:2  Bağlar/
DİYARBAKIR ikamet eder.

VEKİLİ : Av. KEZİBAN YILMAZ, DİYARBAKIR
   Lise Cad.  Çavuşoğlu 10 Ap. No:5/10
Yenişehir/Diyarbakır 21100 Yenişehir / DİYARBAKIR

ŞÜPHELİ : ADEM ÇİFTÇİ, MEMET  Oğlu AYŞE'den olma,
25/02/1992 doğumlu, AĞRI ili, DİYADİN ilçesi,
HEYBELİYURT köy/mahallesi, 25 cilt, 16 aile sıra no,
82 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yavuz Sultan Selim Mah.
Nasuh Sk. No:13  Körfez/ KOCAELİ ikamet eder.

SUÇ : Haksız Tahrik Altına Olası Kastla Adam Öldürme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/06/2013 DİYARBAKIR/LİCE
SEVK MADDESİ : TCK'nun 81, 21/2, 29, 53
DELİLLER : İddia, Şüpheli  ifadesi, olay tespit tutanağı, görüntü

inceleme tespit bilirkişi raporu, keşif tutanağı, tanık
ifadeleri, uzmanlık raporu, nüfus ve adli sicil kaydı ile
tüm dosya kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

28.06.2013 tarihinde Lice ilçesinde Kayacık köyü yakınında bulunan Kayacık
Jandarma Karakol Komutanlığında yapılan karakol inşaatının protesto eden yaklaşık 150-200
kişilik vatandaşın ellerinde Savaş değil barış istiyoruz pankartı ile karakol önünde toplandığı
ve karakolun yapımına karşı çıkmak amacıyla slogan atmaya başladığı, yine grubun Pkk
haktır Halk burada ve Biji Serok Apo şeklinde slogan attıkları, (Mustafa Ü. tarafından çekilen
kamera görüntüsünün 01.00 ila 2.40 dakikalarında olan kısım) Terör örgütünün Propagandası
Yapmak,terör örgütü üyeliği ve 2911 sayılı yasaya Muhalafet Suçları ile ilgili daha önce
TMK 10 . madde ile görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsaavcılığına görevsizlik kararı
verildiği, Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca protesto sırasında yaralanan şahıslar ve vefat eden
Medeni Yıldırım ile ilgili dosyanın soruşturmasının yürütüldüğü, dosyanın sürüncemede
kalmaması amacıyla maktül Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi yönünden dosya ile ilgili ayırma
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kararı verildiği,
Protestocu grubun Jandarma Kayacık Karakol Komutanlığı önüne gelmeye başlaması

üzerine Karakol içerisinde görevli Uzman çavuş Mustafa Ü. tarafından 6 nolu nöbet
kulubesinden şahsi kamerası tarafından çekilen kamera kayıtlarına göre 7251 nolu
görüntünün 01.04 dakikasında Medeni Yıldırım'ın üzerinde siyah tişört mavi kot pantolan
olduğu halde grubun ortasından karakola göre grubun sol önüne doğru gittiği Medeni
Yıldırım'ın annesi Fahriye Gündüz 'ün kamera kayıtlarında görünen şahsın oğlu Medeni
olduğunu teşhis ettiği, yine görüntünün 03.35 dakikasında grubun geldiği istikametten yüzleri
kapalı 25-30 kişilik bir grubun daha gelmeye başladığı, 7252 nolu görüntünün 0.50
dakikasından itibaren daha sonra olay yerine gelen yüzleri kapalı grup tarafından yolun
kenarında bulunan taşların yolun ortasında toplamaya başlandığı, yine yola beton parçaları ve
yoldan geçişi kapatacak şekilde demir parçalarının getirildiği, Karakol içerisinde bulunan 6
nolu kulubesinden Jandarma Uzman çavuş Hakan O. tarafından çekilen kamera kaydınının 1
nolu görüntüsünün 01.15 dakikasından itibaren ellerinde terör örgütünü simgeleyen
bayraklarla yaklaşık 15 kişinin terör örgütü lehine slogan atarak karakol önündeki grubun
arka kısmına doğru gelmeye başladığı ve karakolun önündeki protestocu gruba katıldıkları,
olaylar sırasında Kayacık Karakol Komutanının toplanan grubun yanına giderek basın
açıklaması yapabileceklerini ancak taşkanlığa sebebiyet vermemeleri gerektiğini BDP ilçe
başkanı olan Harun Erkuş isimli şahsa söylediği, Harun Erkuş isimli şahsında özetle barış
süreci nedeniyle karakol yapımını istemediklerini taşkınlık olmayacağını  söylediği ancak bir
bir süre sonra grubun içerisinde bulunanların taş, el yapımı patlayıcı madde ve molotof gibi
yanıcı maddeleri karakolun içerisine doğru atmaya başladığı, Medeni Yıldırım'ın bu sırada
karakolun önünde bulunan ancak taş atan grubun biraz daha arka tarafında bulunan kale
direği ile oyun parkı ve elektrik direğinin arasında bulunan yerde olayları izlemeye başladığı,
bu sırada karakolun solunda bulunan kepçenin grup tarafından ateşe verildiği, yine karakol
önünde bulunan çadırların ateşe verildiği,

6 nolu nöbet kulubesinden Mustafa Ü. tarafından çekilen kamera kaydının 7259 nolu
görüntüsünün 01.10 dakikasında karakol içerisinden seri halde ateş edebilen bir silah
tarafından ateş edildiği sesinin geldiği, yine bu sırada yüzü 6 nolu kulubeye bakan Medeni
Yıldırım'ın sağına doğru sağ eliyle sol omzunu tutarak düştüğü, olay yerinde bulunanlarca
Medeni'nin hastaneye kaldırıldığı ancak Medeni'nin hastanede vefat ettiği, Medeni
Yıldırım'ın yapılan otopsisinde her ne kadar Medeni'nin ölümüne neden olan ateşli silahın
vücuda sağ dirsek dış yandan giriş yaptığı ve aşşağıdan yukarıya doğru  seyirle  sağ 7  .
kaburga, sol 4. kaburga kemiklerini kırarak  sol kol 1/3 üst ön yüzden çıkış yaptığı tespit
edilmiş ise  de kamera kayıtları ve olay yerinde yapılan keşif sonucu Medeni'nin ölümüne
neden olan ateşli silah mermisinin sol kol ön yüzden vücuda giriş yaptığı yukarıdan aşşağıya
seyirle sağ kol altından çıkış yaptığı yine sağ kol dirsek dış yanından giriş çıkış yaptığı
kanaatine ulaşılmıştır zira Medeni'nin vurulduğu anda sağ eliyle sol omzunu tuttuğu ve
sağının üzerine düştüğü, Medeni'nin 1.70 boyunda olup kamera görüntüsünde durduğu yere
göre merminin aşşağıdan yukarıya doğru seyretmesi için Medeni'nin hemen sağında olan bir
şahsın yerden yukarı doğru ve Medeni'ye yakın mesafeden ateş etmesi gerektiği aksi taktirde
merminin yukarı doğru seyretmesinin mümkün olmadığı yine Medeni'nin sağ kolunda da
merminin istikametini değiştirecek herhangi bir kemik kırığı bulunmadığı, yine yakın
mesafeden yapılacak atışta Medeni'nin ellerinde atış artığı  kalabileceği Medeni'nin ellerinden
alınan svaplarda yapılan incelemede atış artığı bulunmadığının tespit edildiği, Medeni'nin
olay sırasında üzerinde bulunan De facto ibareli kısa kollu tişört üzerinde yapılan kriminal
inceleme ve düzenlenen uzmanlık raporunda  Sol kolda kol ucundan 1.5  cm yukarıda 0.5
çapında 1 adet delik etrafında atış artıkları tespit edildiği ve atışın uzak atış olduğunun
belirtildiği yine sağ arka tarafta koltuk altı bölgesinden 6 cm aşağıda  2 cm çapındaki delik
etrafından atış artıklarına rastlanmadığı atış mesafesinin tespit edilemediğinin belirtildiği, bu
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kapsamda otopsi raporuna göre sağ alt bölgeden giriş yaptığı belirtilen bölgede atış artığı
olmamasına rağmen çıkış yaptığı bölgede atış artığının olması, otopsi raporunda çıkış deliği
olduğu söylenen sol kol bölgesinde de tişört üzerinde bulunan deliğin 0.5 çapında olmasına
karşın giriş yaptığı bölgede 2 cm çapında olması ve yukarıda anlatılan nedenler
değerlendirildiğinde her ne kadar otopsi raporunda aksi belirtilmiş ise de ateşli silah
mermisinin Medeni Yıldırım'ın sol kol ön yüzeyinden vücuda giriş yaptığı yukarıdan
aşşağıya doğru seyrederek sağ kol altından çıkış yaptığı daha sonra sağ kol dirsek dış
kısmından tekrar giriş ve çıkış yaparak vücudu terkettiği kanatine varıldığı,

6 nolu nöbet kulubesinden Mustafa Ü. tarafından çekilen kamera kayıtlarında,
Medeni'nin vurulduğu an olan 7259 nolu görüntünün 01.10 dakikasında Medeni'nin
vurulduğu anda yönünün Karakola doğru olduğu ve  6 nolu nöbet kulubesine baktığı, ateşli
silah mermisinin Medeni'nin sol kol ön yüzünden vücuda giriş yaptığı  ve yukarıdan aşşağıya
doğru seyrettiği düşünüldüğünde 6 nolu kulubenin sağında sadece karakolun giriş bölgesinin
yanında bulunan 2 katlı nizamiye nöbet kulubesinin bulunduğu, başkaca karakolun önünü
gören herhangi bir kulube bulunmadığı, merminin yukarıdan aşşağıya doğru seyretmesi
nedeniyle yukarıdan aşşağıya doğru atış yapıldığı değerlendirildiğinde nizamiye nöbet
kulübesinin üst katında inceleme yapıldığı keşif sırasında yapılan incelemede nizamiye nöbet
kulübesinin üst katında U20821988 seri numaralı Bixi marka sabit bir silahın kurulu
bulunduğunun, silahın namlusunun karakolun önünü ve Medeni Yıldırım'ın vurulduğu yeri
gördüğü, yine silahın mazgal içerisinde olması nedeniyle namlu kısmının yukarı doğru
kalkmadığının tespit edildiği, olay tarihinde nizamiye nöbet kulubesinin 2. katında  bir tanesi
rütbeli toplam 3 kişinin görevli olduğu, şüpheli Adem Çiftçi'nin Bixi marka silahın başında
durduğu, diğer asker Muhammed Ali'nin olaylar sırasında  4 nolu nöbet kulubesine gittiği,
Nizamiye nöbet kulubesinde bulunan Astsubay Hüseyin'in ifadesinde sabit vaziyetteki Bixi
marka silahın başında şüphelinin bulunduğunu, silahın mazgal içerisinde olduğunu, ateş
etmesi halinde söz konusu ateşin vatandaşın üzerine gelebileceğini bu yüzden sadece silahı
tam dolduruşa alması  gerektiğini söylediğini, şüphelinin de silahı tam dolduruşa aldığını
ancak ateş ettiğini hatırlamadığını belirttiği, şüphelinin savunmasında olay sırasında nizamiye
nöbet kulubesinde bir rütbeli 3 kişi olduklarını kendisinin bixi marka silahın başında
olduğunu silahın kurma kolunu çektiğini ancak ateş etmediğini üzerine atılı suçlamayı kabul
etmediğini belirttiği, dosya kapsamında Medeni'nin vurulduğu yer, ateşli silah mermisinin
Medeni'nin vücudunda izlediği seyir, Medeni'nin vurulduğu anda yönünün 6 nolu nöbet
kulubesine dönük olması Medeni'nin sol omzunun Nizamiye Nöbet kulubesini gördüğü,
Medeni'nin durduğu yere göre karakolun sadece nizamiye kulubesinin 2. katından yapılacak
bir atış sonucu vurulmuş olabileceği, Medeni'nin  vurulduğu anda seri halde ateş edildiği
sesinin gelmesi, Bixi marka silahın da seri halde ateş eden bir silah olması ve silahın mazgal
içerisinde olması nedeniyle silahla ateş edildiğinde Medeni Yıldırım'ın bulunduğu yere doğru
ateş alacağı değerlendirildiğinde, şüphelinin protestocu grup içerisinde bulunanlarca karakola
yapılan taş,el yapımı patlayıcı madde ve molotof saldırısı üzerinde haksız tahrik altında olası
kastla ateş ederek Medeni Yıldırım'ın ölümüne neden olduğuna ilişkin kamu davası açmaya
yeterli delil bulunduğu anlaşılmakla,

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia
olunur.06/07/2015

YUNUS FERYAT SORKUT
 Cumhuriyet Savcısı 122269

e-imzalıdır.


