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MÜŞTEKİLER : 1- SAMİ ELVAN, RIZA Oğlu SATİ'den olma, 01/02/1969 doğumlu, 

Mahmut Şevket Paşa Mah. Çamözü Sk. No:4 İç Kapı No:10Şişli/ İSTANBUL ikamet eder. 

2- GÜLSÜM ELVAN, MEMET Kızı DERDİ'den olma, 10/12/1972 doğumlu, Mahmut 

Şevket Paşa Mah. Çamözü Sk. No:4 İç Kapı No:10Şişli/ İSTANBUL ikamet eder. 

3- GAMZE ELVAN, SAMİ Kızı GÜLSÜM'den olma, 05/09/1996 doğumlu, M.Şevket Paşa 

Mah. Çamözü Sk. No:4 İç Kapı No:10Şişli/ İSTANBUL ikamet eder. 

4- ÖZGE ELVAN, SAMİ Kızı GÜLSÜM'den olma, 22/02/1998 doğumlu, M.Şevket Paşa 

Mah. Çamözü Sk. No:4 İç Kapı No:10Şişli/ İSTANBUL ikamet eder. 

VEKİLLERİ : Av. OYA ASLAN, İSTANBUL 

Gürsel Mah. Bahçeler Cad. İstanbul Plaza No : 20 D : 10 34400 Kağıthane / İSTANBUL 

ŞÜPHELİ : FATİH DALGALI, CELALOğlu NEFİKA'den olma, 30/04/1988 doğumlu, 

ŞANLIURFA ili, MERKEZ ilçesi, BEYKAPISI köy/mahallesi, 3 cilt, 293 aile sıra no, 29 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Merkez/ İSTANBUL 

MÜDAFİİ : Av. SEDAT DEMİR, İSTANBUL 

Büyükdere Cad. No:151/B Yonca Apt.3.Kat No:24 Zincirlikuyu Şişli / İSTANBUL 

SUÇ : Olası Kast İle Adam Öldürmek 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 16/06/2013  



Şişli ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi üzeri. 

SEVK MADDESİ : TCK 82/1 (e), 21/2, 53/1, 54/4 maddeleri. 

DELİLLER : İddia, müşteki beyanları, şüpheli savunması, Ulusal 

Kriminal Büro tarafından düzenlenen bilirkişi raporları, Jandarma Kriminal Laboratuvar 

Amirliği tarafından düzenlenen Uzmanlık Raporları, süzgeç uygulanmış/uygulanmamış 

TOMA kamera görüntülerine ait CD' ler, diğer bilirkişi raporları, tanıklar Muhammed 

AKKAYA, Sunay YILDIZ, Özgür KARAGÖZ, Sinan ZİNCİR, Asaf EŞGÜNOĞLU, 

Denizcan PARLAK, Perihan KOK, Meltem BAŞBUĞ ve Atilla DEMİRER beyanları, adli 

muayene tutanağı, otopsi raporu, görev yazıları, adli emanetin 2015/1804 sırasında kayıtlı 2 

ayrı bez torba içerisinde grafiler ve tomar evrak ile sapan, cam bilye ve torpiller, adli 

emanetin 2016/13844 sırasında kayıtlı fizik kimliğin tespiti ile ilgili fotoğraf ve video 

kayıtları, şüpheli boy bilgileri, nüfus ve adli sicil bilgileri, evrak kapsamı. 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

Şüpheli Fatih DALGALI' nın suç tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğü' nde 324486 sicil numarası ile polis memuru olarak görev yaptığı ve olay 

tarihi olan 16.06.2013 günü de olay yeri olan Okmeydanı Petek Market önünde Grup Gazcı 

Personeli olarak görev yaptığı; 

Olay kronolojisi dikkate alındığında; 

Suç tarihi olan 16.06.2013 günü saat 08:30 sıralarında, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi' nde maktül Berkin ELVAN' ın başına gaz fişeği gelmesi sonucu ameliyata alındığı 

ve "Hasta Eşyaları ve İlaçları Teslim Formu" başlıklı 16.06.2013 tarihli form kapsamından da 

anlaşıldığı üzere cebinden 4 adet birbirine bağlı maytapların bulunduğu, söz konusu 

torpillerin Çocuk Büro Amirliği' nde muhafaza altına alındığı bilgisi üzerine soruşturmaya 

başlandığı; 

18.06.2013 tarihli "Nöbetçi Savcı Görüşme ve Talimat Alma Tutanağı" başlıklı tutanak ile; 

Berkin ELVAN' ın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ndeki tedavisi sırasında 

hastane yetkililerinden "Sarı ve kırmızı renkli, mavi ve beyaz üzerinde Feza Torpil yazan, 

şeffaf bantla 4 adedi birlikte sarılmış, yine 3 adedi bir arada bantla sarılmış, yine 3 

adedibirarada sarılmış ve 1 adedi de tek olmak üzere 11 adet torpilin" teslim alındığı ve 

03.07.2013 tarihli tutanak ile de söz konusu torpillerin piyasada satılan torpillerle görünüş 

olarak benzerlik gösterdiği, ayrıca 02.08.2013 tarihli "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ile 

Berkin ELVAN üzerinden hastane yetkilileri tarafından alınan 3-4 adedi bir araya sarılmış 

toplam 11 adet torpilin, yakılarak atıldığında daha fazla ses ve basınç oluşturarak bir tür 

küçük çaplı bomba etkisi oluşturmak üzere birbirine üçerli ve dörderli şekilde bantlanarak 

yapıştırıldığı tespit edilmiştir. 

Soruşturma devam ederken Berkin ELVAN' ın 11.03.2014 tarihinde tedavi görmekte olduğu 

hastanede öldüğü anlaşılmıştır.  

Adli Tıp Kurumu' nun 14.04.2014 tarihli Otopsi Raporu ile Berkin ELVAN' ın kesin ölüm 

sebebi konusunda 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu' ndan görüş alınması yolunda görüş bildirilmesi 



üzerine Adli Tıp Kurumu İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu' nun 19.11.2014 tarihli raporuna 

göre, 

1- Zehirlenme bulgusu olmadığı, 

2- Ölümün, künt kafa travmasına bağlı gelişen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar 

sonucu meydana gelmiş olduğu, 

3- Otopsi raporu ve balistik inceleme raporu dikkate alındığında, ölüme neden olan künt kafa 

travmasının sorulduğu üzere gaz tüfeği kapsülü (Zet tüfeği) ve plastik mermi (FN tabanca) 

veya benzer özelliklerde başka bir ürünün doğrudan kafaya isabet etmesi ile meydana gelmiş 

olabileceği; 

Künt kafa travmasına bağlı oluşan travmatik değişimlerin çocuğun kendiliğinden düşmesi 

ve/veya düşürülmesi suretiyle kafasının sert ve künt bir zemine çarpması ile husulünün 

mümkün olduğu gibi, sert veya künt bir cismin kafaya direk havalesi ile de oluşabileceği, 

kafada yumuşak doku ve kemik dokuda isabet eden cismin özelliklerini yansıtabilecek bir 

lezyon görülmediğinden, mevcut verilerle travmanın tam olarak ne şekilde meydana geldiği 

hususunda tıbben ayrım yapılamadığı,  

Zet tüfeğinden atılan gaz tüfeği kapsülünün ve/veya FN tabancadan atılan plastik merminin 

duvara veya benzer bir sert yüzeye çarparak sekmesi veya havadan serbest düşmesi esnasında 

kafaya isabet etmesiyle oluşmasının mümkün görülmediği, mevcut verilerle gaz tüfeği (Zet 

tüfeği) kapsülünün ve/veya plastik merminin (FN tabanca) ateş edildiği mesafenin ve hedef 

gözetilerek ateş edilip edilmediği husununun tıbben belirlenemediği, adli tahkikatla 

aydınlatılması gerektiği değerlendirmesinde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Yapılan soruşturmada, Feriköy Polis Merkezi Amirliği' nin 29.07.2013 ve 06.03.2014 tarihli 

ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü' nün 25.09.2013 tarihliyazıları ile, Mahmut Şevket Paşa 

Mahallesi, Eren Sokak üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü' ne ait MOBESE kamerası ve 

görüntü kaydı bulunmadığı, ancak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü' nün 07.04.2014 tarihli 

yazısı ile 16.06.2013 günü olay bölgesinde 63537 kod no' lu TOMA ve 63502 kod no' lu 

panzerin görev yaptığı, panzerlerde kamera kayıt cihazı bulunmadığı, ancak TOMA 

aracındaki görüntülerin her ne kadar "13.05.27" tarih ve 12:50:18 olarak kayıtlı ise de aslında 

16.06.2013 tarihli olay gününe ait olduğu, görüntü kayıt sistemi elektrik sistemine bağlı 

olduğundan aracın kontağı kapatıldığında cihazın kayıt tarih ve saatinin güncelliği 

korumadığının bildirildiği anlaşılmıştır. 

Yine soruşturma sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü' nün 24.03.2014 tarihli yazısı ile de, 

16.06.2013 günü saat 01:00 sıralarında Şişli ilçesi Okmeydanı mevkiinde toplanan 200-250 

kişilik gösterici grubun otoyolu araç trafiğine kapattığı ve çevredeki işyerlerine zarar 

verdiğinin öğrenilmesi üzerine, görevlilerin olay yerine intikal ettikleri sırada gösterici grubun 

taş atmak suretiyle görevlilere fiili saldırıda bulunduğu, bunun üzerine yetkili amirin talimatı 

ile gösterici gruba müdahale edilerek otoyolun araç trafiğine açıldığı, ancak gösterici grubun 

kısa süre sonra Örnektepe Köprüsü üzerinde ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ara 

sokaklarında tekrar toplanarak görevlilere taş, havai fişek, molotof kokteyli, el yapımı parça 

tesirli el bombası ve bilye atmak suretiyle fiili saldırıda bulunduğu, bunun üzerine görevliler 

tarafından gösterici gruba ses yükseltici cihaz yardımı ileeylemin yasal olmadığı ve 

dağılmaları gerektiği yönünde 3 kez uyarıda bulunulduğu, gösterici grubun ise ikazlara aldırış 

etmeyerek görevlilere molotof kokteyli atmak suretiyle fiili saldırıda bulunmaya devam 



etmesi üzerine yetkili amirin talimatı ile gösterici gruba yönelik uygun ve yeterli oranda 

tazyikli su ve gözyaşartıcı gaz kullanılmak suretiyle, "gazcı" olarak görev yapan 18 personel 

ile birlikte müdahale edildiği, gazcı personellerin "Göz Yaşartıcı Gazlar ve Gaz Maskelerini 

Kullanım Kursu" aldığı, söz konusu görevlendirmelerin 24 saat esasına göre yapıldığı, ancak 

olayların yaşandığı bölgelerin yoğunluğuna göre, gün içerisinde söz konusu noktalara farklı 

yerlerde görev yapan en yakın kuvvetlerin yönlendirildiği, 15.06.2013 tarihinde Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğü tarafından Okmeydanı' nda herhangi bir görevlendirme yapılmadığı, bununla 

birlikte 16.06.2013 günü saat 01:00 sıralarında gerçekleşen ve yukarıda belirtilen olay ile 

ilgili olarak olaya müdahale eden görevlilerin 16.06.2013 günü de Okmeydanı' nda 

görevlendirildiği ve aynı görevli grubun gün boyu burada kaldıkları; 

Şişli ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Gaziler Sokak ve Eren Sokak yakınlarındaŞişli 

89-61 ve 89-65 no' lu Mobese kameraları bulunmakla birlikte, 29.05.2013 tarihinde başlayan 

Gezi olayları sırasında göstericiler tarafından çalışamaz hale getirildiği ve 12.06.2013 tarihi 

itibarı ile kameralar ile bağlantının kesildiği, bu nedenle Mobese görüntü kaydı bulunmadığı 

tespit edilmiş, yine 15.03.2014 tarihli tutanak ile de olay yeri olan Gaziler Sokak – Mithatpaşa 

Caddesi kesişimindeki işyeri/banka veya özel kurum ve kişilere ait kameralar araştırılmasına 

rağmen görüntü kaydı elde edilemediği; 

Keza İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü' nün 08.04.2014 tarihli yazısı ile de, 

16.06.2013 tarihinde D100 Okmeydanı kamera görüntü kaydı olmadığı, Okmeydanı Cemal 

Kamacı Spor Tesisi önünde kamera bulunmadığı anlaşılmıştır.  

Yine yapılan araştırmalarda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü' nün 27.11.2014 tarihli yazısı ile, 

16.06.2013 tarihinde 63 537 telsiz kodlu TOMA' ya ait telsiz kayıtları ile 63 543 telsiz kodlu 

Shortland' a ait telsiz muhabere kayıtlarına rastlanmadığına dair tutanak tutanak düzenlendiği 

tespit olunmuştur. 

TANIK BEYANLARI 

Yapılan soruşturmada dinlenen tanık beyanları irdelendiğin de de; 

Tanık Asaf EŞGÜNOĞLU' nun beyanında özetle, 16/06/2013 günü sabah saatlerinde 07:00-

07:30 arasında göstericiler içinde olduğunu, yanında arkadaşı Denizcan PARLAK' da olduğu 

halde 5-6 kişi olduklarını, diğerlerini tanımadığını, polisin 06:00 sularında mahalleye 

girdiğini, mahalleye polis girince Gaziler Sokağı' na çekildiklerini, Gaziler Sokağı ile 

Mithatpaşa Caddesi kesişiminde olduklarını, polislerin de Mithatpaşa Caddesi üzerinde 

bulunan Yusuf' un Yeri olarak bilinen birahane önünde olduklarını, Toma aracının yanında 7-

8 polis bulunduğunu, bunların içinde 3-4 tane polisin KİM marketin önüne kadar gelerek 

kendilerine doğru gaz tüfekleri ile ateş etmeye başladıklarını, kendilerinin o sırada Gaziler 

Sokağı' nın başında olduklarını, sol tarafta yüksek bir bina, sağ tarafta ise iki katlı bina 

olduğunu, gecekondunun da iki katlı binanın arkasında olduğunu, kendilerinin gecekondunun 

oraya sığındıklarını, polislerin iki katlı binanın duvarına gaz kapsülü atıp kendilerinin olduğu 

yere doğru sektirdiklerini, polisler kendilerine doğru nişan aldıkları için caddeye çıkıp slogan 

atıp geri kaçtıklarını, o sırada Berkin' in sokağın alt tarafından yanlarına geldiğini, bir iki 

arkadaş ile konuşmasına ve ona çıkmamasını söylemelerine rağmen sokağa çıktığını, 

Mithatpaşa Caddesi' ne çıkınca kafasına gaz kapsülü geldiğini, gaz kapsülünün sağ kulağının 

arkasında saçlarına ve kafatasına yapıştığını, hatta eliyle gaz kapsülünü düşürdüğünü 

gördüğünü, Berkin' in gaz kapsülü çarptıktan sonra sokak içine geldiği yöne doğru koşmaya 

başladığını, kendilerinin de peşinden koştuklarını, sağlık ocağının önüne geldiklerinde 



durdurdukları bir minibüs ile hastaneye götürdüklerini, kendilerinin de gösteri yaptıkları 

sokağa geri döndüklerini, sinirlenerek caddeye çıkıp bağırdığını, o esnada kendisine de 50-

100 metreden gaz tüfeği ile gaz kapsülü attıklarını ve sağ dizine geldiğini, polislerin çömelip 

nişan alarak gaz kapsülü attıklarını, geri sokağa doğru koşarak sağlık ocağının oraya gittiğini, 

kendisine ciddi birşey olmadığını, iz ve emare kalmadığını, oradan da eve gittiğini, Berkin' e 

gaz atan iki kişiyi gördüğünü, yanlarındaki sarışın birisinin de "şuraya buraya atın" diye emir 

verdiğini, gaz fişeği atanın esmer olduğunu ve gaz maskesini suratına değil kafasına takmış 

olduğunu, aynı şahsın kendisine de gaz tüfeği ile ateş ettiğini, polislerle Berkin arasında 100 

metre mesafe olduğunu ve Kim Market önünden ateş ettiklerini bildirdiği; 

Tanık Özgür KARAGÖZ' ün beyanında özetle, olay günü polislerin Mahmut Şevket Paşa 

Caddesi' ne girdiklerini, gaz attıkları için halkın yokuştan aşağı kaçmaya başladığını, 

kendisinin Berkin' in vurulduğu sokağın karşı sokağında olduğunu, Berkin' in vurulduğu 

sokağın evlerinin yan sokağı olduğunu, Berkin' in vurulduğu sokağın karşı sokağındayken 

Berkin' i gördüğünü yanında 3-5 kişi olduğunu, Berkin sokaktan döndüğünde biber gazı tüfek 

ya da tabancaların patlamaya başladığını, Berkin' in polislere elini kaldırarak "ekmek almaya 

gidiyorum, atmayın yeter artık" diye bağırdığını, hatta göstericilere de ekmek almaya gittiğini, 

geçmek istediğini söylediğini, Berkin' in 3-4 kişinin arasından caddeye çıktığı sırada 15-20 

metre ilerde bulunan Mithatpaşa Caddesi' nde bulunan polislerin gaz tüfeği yada tabancasıyla 

tekrar ateş etmeye başladıklarını, bu sırada Berkin' in silah sesini duyduğu için irkildiğini ve 

sokağa girmek isterken birden başına kapsül isabet ettiğini, bunun üzerine Berkin' in 

bağırmaya başladığını, kafasına biber gazı kapsülü saplandığını, eliyle vurup çıkardığını, bu 

esnada polislerin olduğu yerde kafasında gaz maskesi takılı bulunan sarışın kalıplı bir şahsın 

parmağıyla vatandaşları göstererek küfür ederek polislere "ateş edin" diye bağırdığını, Berkin' 

in bilincinin yerinde olduğunu, kafasına ne geldiğini sorduklarında cevap vermediğini, 

bilmediğini söylediğini, birden bayılmaya başlayıp, gözleri kapanınca bir minibüsle 

Okmeydanı SSK Hastanesi' ne gittiklerini, Berkin' e gaz fişeği çarpttıktan 20 dakika sonra 

baygınlık geçirdiğini, sarışın kişinin talimat verdiği bir polis memurunu gördüğünü ancak 

çevrede başka gaz tüfeği kullanan polisler de olduğunu, sarı saçlı polisin yanında bulunan 

polisin kullandığı tüfekten çıkan gaz kapsülüyle Berkin' in yaralandığını gördüğünü, 

aralarında 20 metre mesafe olduğunu, polislerin o sırada Kim Market önünde olduklarını, ateş 

eden polis memurunun kafasında kask bulunmadığını ancak yüzünde gaz maskesi olduğunu 

bildirdiği; 

Tanık Sinan ZİNCİR' in beyanında da özetle, olay yerinin Mithatpaşa Caddesi Kim Market 

önü olduğunu, olay günü sabah saatlerinde Taksim Gezi olayları olarak bilinen olaylar 

sırasında bir grup gencin sokaklara barikat kurup eylem yaptıklarını, polislerin de buna 

mukabil zırhlı araçları ve çevik kuvvet ekipleriyle sürekli müdahale ettiklerini, polislerin 

olayların seyrine göre zaman zaman mahallenin içine girip eylemcilere müdahale ettiklerini, 

olay günü gazete almak için dışarı çıkıp Anadolu Ekonomik Manav' ın önüne geldiğinde 

gençlerin sokakta hareket halinde olduklarını, polislerin de Kim Market önünde olduklarını ve 

yakın mesafeden sokakta bulunan gençlere gaz bombası attıklarını, ortamda yoğun şekilde 

gaz dumanı olduğunu, polisle gençler arasında kaldığını, bu esnada bir çocuğun "anne" diye 

bağırarakeliyle başını tutarak kaçtığını, bu şekilde çocuğun hareketlenmesinin dikkatini 

çektiğini, çünkü genelde toplumsal olaylarda mağdur olan kişilerin avukatlığını yaptığını, 

çocuğun eliyle başının neresini tuttuğunu hatırlamadığını ancak fakat kaçtığını gördüğünü, 

çocukla polis arasında 25-30 metre mesafe olduğunu, çocuğun yanında 4-5 eylemci 

bulunduğunu ve Mithatpaşa Caddesi ile olayın meydana geldiği sokağın kesiştiği yerde 

olduklarını, çocuğun yaralandığı yerin Kim Market' e 25 metre mesafede olduğunu, çocukla 

kendisi arasında ise çocuk yaralandığında 20-25 metre mesafe olduğunu bildirdiği;  



Tanık Denizcan PARLAK' ın beyanında ise özetle, olay günü Berkin vurulduğunda aynı 

yerde gösteri yapan grubun içerisinde olduğunu, ses ve gürültüden evde duramadıklarını, 

atılan gazların evlerin içine kadar sinmesi nedeniyle göstericilerin yanına indiğini, Berkin' in 

Gaziler sokak ile Mithatpaşa Caddesi' nin kesiştiği yerde vurulduğunu, 16/06/2013 günü 

sabah saat 06:00 sularında olayların iyice şiddetlenmiş olduğunu, polisin müdahalesinin de 

iyice arttığını, kendisinin de Gaziler Sokağı' nda göstericilerin yanında olduğunu, 5-6 kişilik 

grup halinde sokakta olduğunu, polislerin de Mithatpaşa Caddesi başında ve Kim Market 

önünde bulunduğunu, Kim Market' in önünde bulunan polislerin 3 kişi olduğunu, polislerle 

aralarında 50-100 metre mesafe bulunduğunu, bunların arkasında da 15-20 metre mesafede 

cadde üzerinde Yusuf'un Yeri olarak bilinen birahane önünde 5-6 kişilik çevik kuvvet polisi 

olduğunu, bunların gerisinde de Anadolu Taksi Durağı yanında Işıklar tabir edilen bölgede de 

25-30 kişilik polis grubu ve birToma bulunduğunu, Toma ile kendilerinin bulunduğu yer 

arasında 200-250 metre mesafe olduğunu, gaz tüfeği ile ateş eden polislerin Kim Market 

önündeki 3 kişilik polis grubu olduğunu, ikisinin elinde gaz tüfeği bulunduğunu, birisinin ise 

emir verdiğini, polislerden birinin gaz maskesini kafasına geçirmiş ve sürekli yüzünü açıp 

kapadığını, diğer ikisinde kask olmadığını, yüzlerinin açık olduğunu, gazcılardan birinin 

burnunun hafif yamuk, 175-180 cm boylarında esmer, Karadeniz tipli birisi olduğunu, 

üçüncünün ise yüzünü açıp kapatan polis memuru olduğunu, bunu tarif edemediğini, 

kendilerinin 5-6 kişilik grupla slogan attıklarını, gaz atıldığında ise geri sokağa kaçtıklarını, 

sarışın polis memurunun kendilerini gösterdiğini, suratını kapatıp açan polis memurunun 

birkaç adım öne çıkıp, yere eğilip silahıyla nişan aldığını, bunu görünce Gaziler Sokak' a girip 

köşedeki binanın duvarına yaslandıklarını, sokağın Mithatpaşa Caddesi ile kesiştiği noktada 

yüksek katlı bir bina, bunun sağında 2-3 katlı bir bina, bu binanın arkasında da bir gecekondu 

olduğunu, gaz sıkıldığında gecekondunun önüne kaçtıklarını, polislerin sağ taraftaki 2-3 katlı 

binanın duvarına gaz kapsüllerini çarptırıp kendilerinin bulunduğu noktaya düşürdüklerini, 

Berkin' in de Gaziler Sokak alt tarafından kendilerinin bulunduğu yere doğru geldiğini, 

kendilerinden bir iki arkadaşla konuştuğunu, kendisine geçemeyeceğini söylediklerini, Berkin 

ısrar edince izin verdiklerini, kafasını geri uzatıp polislerin olduğu noktaya baktığında sarışın 

amirin kendilerinin bulunduğu noktayı gösterdiğini gördüğünü, kafasını içeri çektiğini, 

Berkin' in hızla önüne geçerek Mithatpaşa' ya çıktığı anda durdurmak için peşinden 

çıktıklarını, bu sırada bir tüfek sesi duyarak geri sokağa doğru girdiklerini, gaz kapsülünün 

Berkin' in kafasına yapıştığını, Berkin' in kapsülü eliyle vurarak düşürdüğünü ve çığlık atarak 

Gaziler Sokak' a geldiği yöne doğru koştuğunu, peşinden koştuklarını ve koluna girip sağlık 

ocağının bulunduğu noktaya getirerek bir minibüse bindirdiklerini, buna sinirlenip tekrar 

Gaziler Sokak' a çıkarak polislere bağırdıklarını, bir daha tüfek sesi geldiğini ve bu sefer Asaf' 

ın dizinden vurulduğunu, bu esnada polise doğru yürüdüklerini, Berkin' e ateş edip 

yaralayanın yüzünde maske olduğunu bildirdiği; 

Tanık Sunay YILDIZ' ın da beyanında özetle,Mahmut Şevketpaşa Mahallesi' nde bulunan 

Fatma Girik Parkı içindeki çay bahçesinde garson olarak çalıştığını, olay günü sabahı 06:30 

sıralarında Berkin ile karşılaştıklarını, Berkin' in çocuk olmasından da kaynaklanarak nereye 

gittiğini sorduğunu, onun da bakkala ekmek almaya gittiğini söylediğini, bakkalların kapalı 

olduğunu söyleyince "fırına giderim" dediğini, beraber sokakta 100-150 metre yokuş yukarı 

Mahmut Şevketpaşa Caddesi' ne doğru yürüdüklerini, Berkin' in evinden itibaren olayın 

meydana geldiği yere 5 dakika kadar yürüdüklerini, olay yerinin evlerine 100-150 metre 

mesafedeki sokak olduğunu, Mahmut Şevketpaşa Caddesi üzerinden Çevik Kuvvet 

polislerinin kendilerinin bulundukları sokak dahil olmak üzere bir çok yere gaz kapsülü 

attıklarını, yanlarında 3-4 kişi daha olduğunu, Berkin' in kafasını eğerek ve bir adım öne 

çıkarak polislere doğru baktığını, bu esnada bir gaz kapsülünün Berkin' in kafasının sağ arka 

kısmına çarparak yapıştığını, Berkin' in eliyle vurarak gaz kapsülünü düşürdüğünü ve "anne" 



diye bağırdığını, sonra da birlikte geldikleri yöne doğru koştuğunu, kendisinin de peşinden 

koşup yakaladığını, başından hafif kan geldiğini görerek sağlık ocağına götürmek istediğini, 

fakat sağlık ocağının kapalı olduğunun söylenmesi üzerinebir minibüs ile saat 08:00-08:30 

sıralarında Okmeydanı SSK Hastanesi' ne götürdüklerini, o sırada Berkin' in bayılmış 

olduğunu ve vurulduğu andan itibaren 20 dakika geçmiş olduğunu, yanlarında Özgür isimli 

arkadaşlarının da olduğunu, olay anında çevik kuvvet polisleriyle aralarında 20 metre mesafe 

olduğunu, kaç polisin gaz tüfeği taşıdığını hatırlamadığını, Berkin' e ateş eden polis 

memurunun eşgâlini bilmediğini, Berkin' in polis tarafından hedef gözetilerek vurulduğunu, 

kendisinin gözlerinde rahatsızlık bulunduğunu bildirdiği;  

Tanık Muhammed AKKAYA' nın beyanında özetle, kendisinde biraz unutkanlık olduğunu, 

zaman zaman yaşadıklarını unuttuğunu ancak olay gününü net olarak hatırladığını, olay günü 

gecesi sabaha kadar 5-6 kişi ile birlikte Gaziler Sokak başında slogan attığını, sabah 07:00-

07:30 sıralarında Berkin' i Gaziler Sokak başında gördüğünü, Gaziler Sokağı' ndan gelip 

Mithatpaşa Caddesi' ni geçip sokağın devamındaki fırından ekmek almaya gittiğini, 

kendisinin yanına gelerek ekmek almaya gittiğini söylediğini, Gaziler Sokak ile Mithatpaşa 

Caddesi' nin kesiştiği noktada olduklarını, sağ taraflarında tek katlı bir gecekondu, bu 

gecekondunun önünde, arasında ve ortasında bulunduklarını, 100 metre ilerde Toma aracı ve 

5-6 tane de çevik kuvvet polisi olduğunu, polislerin arasında kendilerini gözetleyip ara sıra 

gaz kapsülü atan polisin dikkatini çektiğini, bu nedenle bu polisi gözetlediğini, o nedenle 

başka polislerin gaz tüfeği ya da gaz tabancasıyla ateş edip etmediğini fark etmediğini, 

polislerin kendileri caddeye doğru hamle yapınca caddeye çıkınca kendilerini görebildiklerini, 

zaman zaman çıkıp slogan atıp gecekonduya sığınıp gizlendiklerini, polislerin de kendilerini 

göremediklerinden gaz kapsüllerini gecekondunun duvarına çarptırıp bulundukları yere 

düşürdüklerini, ayrıca plastik mermi de sıktıklarını,kendilerinin de gaz kapsüllerini alıp polise 

doğru geri fırlattıklarını, bu olaylar yaşanırken Berkin' in henüz olay yerine gelmediğini, bir 

müddet sonra Berkin' in yanlarına geldiğini ve bulundukları yerden Mithatpaşa Caddesi' ne 

geçerek Gaziler Sokak devamındaki fırından ekmek almaya geçmek istediğini, Berkin' e 

"caddeye çıkma nişan alıyor" diye söylediğini ancak Berkin' in duymadığını, caddeye bir 

adım atar atmaz Toma yanında diz çökmüş vaziyette başında kask bulunan çevik kuvvet 

polisinin Berkin' e doğru nişan alarak gaz tüfeğiyle ateş ettiğini, kapsülün Berkin'in kafasının 

sağ kısmına geldiğini, gaz kapsülünün 15 cm uzunluğunda, çay bardağı kalınlığında, gri renkli 

üzerinde yazılar olan bir cisim olduğunu, kapsülün Berkin' in kafasına çarptıktan sonra yere 

düştüğünü,Berkin' i arkadaşları ile geri çektiklerini, Berkin' in ayağa kalkarak "aaa kafam, 

kafam" diye bağırarak koştuğunu, sonra 3 kişinin kendisini tuttuğunu, bunlardan birinin 

Özgür olduğunu, Berkin' in yaralandığı yere 150-200 metre mesafedeki sağlık ocağının önüne 

götürdüklerini, bir minibüs ile Okmeydanı Hastanesi' ne götürdüklerini, Berkin' in vurulduğu 

sırada polislerle aralarında 100-150 metre mesafe olduğunu, Berkin' e gaz tüfeği ile ateş eden 

polisin kafasında kask olduğunu bildirdiği; 

Tanık Meltem BAŞBUĞ' un da beyanında özetle, Özel Okmeydanı Polikliniği' nde Diş 

Hekimi olarak çalıştığını, olay günü olan 16/06/2013 günü saat 07:11 sıralarında işyerinde 

bulunduğunu, bütün gece çalışmış olduğunu, gece klinik önünde Gezi Parkı nedeniyle 

protesto gösterisi olduğunu, polisin bunlara gazla müdahale ettiğini, hatta atılan gazların 

kliniğin içine geldiğini, gaz kapsülünün birinin de cama geldiğini ancak camın kırılmadığını, 

10-15 kadar polisin kliniğin önüne geldiklerinde camdan aşağıda sokakta bulunan polislere 

"içerde hasta var" dediyse de polislerden birinin içeri girmesini sert bir üslupla söylediğini, 

astım hastası olan asistanını başka bir odaya götürdüğünü, asistanı Perihan KÖK' ün kendisine 

polisin çıkışmasına kızarak sokakta klinik önünde bekleyen polislerin fotoğrafını çektiğini, bu 

nedenle bu fotoğrafı delil olabileceğini düşünerek teslim ettiklerini, Berkin' in yaralandığı yer 



ile poliklinik arasının 2 dakika ve 50-100 metre olduğunu, fotoğrafın 07:11' de çekildiğini 

bildirdiği; 

Tanık Perihan KOK' un da beyanında özetle, diğer tanık Meltem BAŞBUĞ beyanlarını 

doğruladığı; 

Tanık Atilla DEMİRER' in ise beyanında özetle, Okmeydanı Hastanesi' ndeki özel kantinde 

işçi olarak çalıştığını, internette kendisi ilgili bir haber çıktığını, bu haberde hastane 

bekçisinin ifadesinde Berkin ELVAN' ın aslında bir gün önceki gece gösterilerde yaralandığı, 

ilk olarak Çağdaş Hukukçular Derneği' ne götürüldüğü, durumu ağırlaşınca hastaneye 

getirildiğinin iddia edildiğini, bunun dayanağı olarak da kendisinin gösterildiğini, Celal 

BÜYÜK isimli şahsa böyle bir beyanda bulunmadığını, olayla ilgili bilgi ve görgüsü 

olmadığını, bu haber nedeniyle mağdur edildiğini bildirdiği anlaşılmıştır. 

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' NUN 05.05.2014, 22.05.2014 VE 05.12.2014 TARİHLİ 

RAPORLARI 

Yapılan soruşturmada suç delillerinin tespiti ve şüphelilerin tespiti amacı ile mevcut görüntü 

kaydı içeren DVD' lerin talep üzerine incelenmesi sonucu Ulusal Kriminal Büro tarafından 

düzenlenen 05.05.2014, 22.05.2014 ve 05.12.2014 tarihli raporlardaki tespitlere göre özetle;  

Olayda kullanılan zet tüfeği gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, 9 mm çaplı 

bir tabanca mermisinin çekirdek ağırlığınınsadece 8 gram olduğu dikkate alındığında, her ne 

kadar tabanca namlusu çıkış hızında olmasa da ona yakın bir hızda çıkan bu fişeğin insan 

kafasına çarpma etkisinin 150 gr. lık bir çekicin saatte 500 km hızla çarpması gibi balyoz 

etkisi yarattığı, tabanca mermisinin insan kafatasını 40-50 m mesafede delemeyeceği, fakat 

150 gr. lık gaz fişeği kütlesinin göçertmeye yeterli olduğu, namludan çıkış hızı ile yaklaşık 40 

metre mesafede bir insan kafasına değdiğinde kafasını kırabileceği ve kafatasına gömüleceği, 

bu nedenle insana nişan alınarak atılamayacağı, 

Görüntü incelemesinde olayı gerçekleştiren ve maktülün ölümüne sebep olan gaz fişeğini 

kullandığı tespit edilen ve 1. Zetçi olarak tanımlanan zet tüfeği kullanan kişinin, etine dolgun 

ve antropometrik saç dökülme belirteçlerine sahip olduğu, 2. Zetçi olarak tanımlanan ve zet 

tüfeği kullanan diğer kişinin kolu dirsekten sargılı kişi olduğu, grup amiri olan rütbeli kişinin 

ise kumral ve seyrek saçlı olduğu, bir diğerinin zetçilerden birine fişek süren ve çıkartan 

kasklı çevik kuvvet memuru olarak 4 kişi oldukları, bu kişilerin isimlerinin mevcut verilerle 

tespit edilemediği, bu arada 2. Zetçi olarak tanımlanan kolu sargılı zetçinin, gönderilen 

listelerde fotoğrafı bulunan ancak adı bulunmayan 330288 sicil numaları kişi olabileceği 

değerlendirmesinde bulunulduğu, 

Yine olay yerinde artık sonlanmış ve sakinleşmiş olan gösterici eylemleri sonucu, yolda hala 

yanmakta olan şeyleri Toma aracının söndürdüğü, saat 07:00' a denk gelen zamanda caddede 

ve Gaziler Sokak üzerinde hiç kimsenin ateşli, bombalı, havai fişekli, molotoflu ve silahlı 

eylem yapmadığı ve sadece Gaziler Sokak girişinde adeta kafalarını 1-2 adım öne çıkararak 

sonrasında geri giren 3-4 kişiye ve sokağın karşısındaki kaldırımda olan 2 kişiye karşı 

dikkatle, pusarak, nişan alarak sıkan 2 kişinin ve bir de fişekçi polisin eylemlerinin 

gözlemlendiği, tespit edilen bu 3 kişiyi kamera kaydı yapan Toma aracının yanında takip eden 

amirlerinin, olay sonunda bu kişilerin yanına gelerek kişileri tertiplediği tespitlerinde 

bulunulduğu, 



Ek bilgi olarak da, her çevik kuvvet biriminin 8 gruptan oluştuğu ve olay günü o bölgede 4 

grup ve olay yerinde de 2 grup bulunduğu, buna göre birerden 2 veya ikişerden 4 Zet Gaz 

Bombası tüfeği kullanıcısı olduğu bilgisinin verildiği anlaşılmıştır.  

02.06.2015 TARİHLİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU RAPORU 

Olayın aydınlatılabilmesi ve olay failinin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu Fizik 

İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi' nden görüş sorulmuş, ilgili birimin 

02.06.2015 tarihli raporunda ise; olay günü olay yeri ve çevresinde gaz silahı kullanmakla 

görevlendirilen 18 polis memuru ile Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen bilirkişi 

raporunda belirtilen 3 polis memuru ile ilgili olarak, olay yerinde bulunan Toma' dan temin 

edilen görüntülerin incelemesi sonucu, Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenmiş bilirkişi 

raporunda "Fujifilm" marka, "yac00848de401e162x" seri numaralı 6 adet CD incelendiğinde, 

maktülün vurulma anının kamera kaydına göre "13:45" olduğunun anlaşıldığı, ...Kişilerin yüz 

bölgelerinin görünmesini engelleyecek şekilde giyindikleri, inceleme konusu görüntü 

dosyalarının kayıt kalitesi ve görüntü çözünürlüğünün düşük olduğu, kişilerin kameralara 

uygun pozisyon ve yakınlıkta bulunmadıkları, yüzlerine ait karakteristik yüz hat ve yapılarını 

temsil eden görsel bilginin yeterli düzeyde olmadığı, pikselizasyon ve bloklaşmalar meydana 

geldiğinden orjinal görüntülere ait bir çok detayın kaybolmuş olduğu, bu nedenle gönderilen 

şahıslara ait görüntü örnekleri ile şüpheli polis memurlarına ait görüntü örneklerinin 

mukayeselerinin karar vermek için yetersiz olduğu, görüntü netleştirmenin şubenin görev 

kapsamı dışında olduğu bildirilmiştir. 

JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVARI AMİRLİĞİ' NİN 19.01.2016 ve 10.11.2016 

TARİHLİ UZMANLIK RAPORLARI 

Bunun üzerine Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği tarafından görüntü iyileştirilmesi 

yoluyla aynı konuda yapılan inceleme sonucu düzenlenen 19.01.2016 tarih ve 2015/114 

Uzmanlık Numaralıraporundaki tespitlere göre ise; 

- Toma' ya ait ön ve arka kamera kayıtlarında yer alan tarih ve saat bilgisinin 27.05.2013 günü 

12:18:41' de başladığı ve kesintisiz olarak 13:54:16' ya kadar devam ettiği, sonraki görüntü 

kaydının aynı gün saat 19:22:44' de başlayarak 28.05.2013 günü saat 00:01:59' a kadar 

kesintisiz devam ettiği, raporda kronojik yapının bu saat bilgisi üzerinden takip edildiği, 

- 1. Zet polisi (Olay yerine ilk giden ve zet silahını ilk ateşleyen)' nin, Toma' nın önünden 

geçerek Baran isimli işyerinin önünde bir süre oturur şekilde durduğu, daha sonra tek başına 

göstericilerin bulunduğu alana doğru zet silahı ile bir el ateş ettiği (kamera saati ile 13:46:55' 

de namlu ağız alevinin görüldüğü), bu ateşlemeden çıkan gaz fişeğinin yerden sekerek gittiği, 

bu atıştan sonra sağına doğru ani bir hareket yaptığı ancak bu hareketi ile şahsın kameraya 

sırtı dönük olduğundan fişeği ateşleyip ateşlemediğinin tespit edilemediği, bu esnada (kamera 

saati ile 13:47:03) Gaziler Sokağı' nın karşısında bulunan ve kendi istikametinde yer alan 

parlak bölümde muhtemel yere düşen bir şahsa ait karenin belirdiği ancak olay yerinin 

kameraya olan uzaklığı nedeniyle bu şahsın Berkin ELVAN olup olmadığının teknik olarak 

tespitinin mümkün olmadığının belirlendiği (Lahika-2), 

- 1. Zet polisinin ikinci atışı sonrası 2. Zet polisi (Sağ kol dirsek kısmı beyaz renkli bir sargı 

ile sarılı olan ve Lahika-1' de fotoğraflanan) ve fişek taşıyıcı polisin, 1. Zet polisinin yanına 

geldikleri, bu esnada 1. Zet polisinin bulunduğu yerden sağına doğru ilerlediği ve 2. Zet 

polisinin zet silahını ateşlediği (kamera saati ile 13:47:17' de namlu ağız alevinin görüldüğü), 



bu ateşlemeden sonra karşı kaldırımda Gaziler Sokağı başında muhtemel yere düşen bir şahsa 

ait karenin belirdiği, ancak olay yerinin kameraya olan uzaklığı nedeniyle bu şahsın Berkin 

ELVAN olup olmadığının teknik olarak tespitinin mümkün olmadığının belirlendiği (Lahika-

3), 

- Yukarıda tanımlanan gaz silahlarının kullanılmasından sonra Gaziler Sokağı girişine, her iki 

zet polisinin de 2' şer kez olmak üzere toplam 4 kez zet silahını ateşlediği ve sonrasında Toma 

aracına doğru geldikleri, bu aşamada gaz silahı kullanımı kaynaklı oluşan yoğun gaz bulutu 

nedeniyle söz konusu yerde başkaca tespit yapılamadığı, 

- Her iki zet polisinin de olayın olduğu belirtilen yöne doğru atış yaptıkları görüntülerden 

tespit edilebilmekte ise de, kullanılan zet silahlarının atış sırasında hangi açıda 

kullanıldıklarının, atışı yapan polis memurlarının atış sırasında sırtlarının kameraya dönük 

olmasından dolayı teknik olarak ölçümünün yapılamayacağı, 

- Görüntüdeki ortam ışık şiddetinin görüşü engellemediği, polislerin söz konusu göstericileri 

görebilecekleri bir mesafede olduklarının değerlendirildiği, 

- 1. Zet polisi olarak tanımlanan şahsın, omuzlarındaki apolette bulunan 2 yıldız nedeniyle 

komiser rütbesinde olduğu, bu kişinin eşgâl özelliklerini taşıyan herhangi bir şahsın olaydan 

sonra görüntü kayıtları içerisinde başka bir karede tespit edilemediği ancak görüntü kaydında 

yer alan saat bilgisine göre 23:12:13' de, üzerinde yelek bulunan ve giydiği yelek apoletini 

kapatmasından dolayı sadece apoletteki tek yıldız görülebilen rütbeli bir polisin, zetçi bir polis 

memurundan zet silahını alarak gaz silahını ateşlediği, bu şahsın 1. Zet polisi olarak 

tanımlanan komiser rütbesindeki şahısla aynı şahıs olup olmadığının, karşılaştırma 

parametrelerinin yetersizliği nedeniyle tespit edilemediği, 

- Söz konusu bu şahıs ile sonradan olay yerine gelen sarışın komiser yardımcısı olarak 

tanımlanan Komiser Kadir Eyüp HAMBALOĞLU' nun iletişime geçtiği (Lahika-4),  

- 3. Zet polisi olarak tanımlanan ve Toma arkası kamerasında görüntüye giren polisin, olaydan 

sonra olay yerine gelerek 1. ve 2. Zet polisleri ile birlikte toplanan kalabalığa zet silahını 

ateşlediği ancak mukayese fotoğraflar içerisinde mukayese fotoğrafının tespit edilemediği, 

1. Zet polisi, 2. Zet polisi ve fişek taşıyıcı olarak tanımlanan şahıslardan mukayeseye yönelik 

yüz detayı elde edilemediğinden (maske ve kask kullandıkları, 2. Zet polisinin maskesiz 

olduğu durumda ise görüntünün niteliğinden dolayı şahıstan mukayeseye yönelik yüz detayı 

elde edilemediğinden), mukayese amaçlı fotoğrafları gönderilen polis memurları ileyüz 

karşılaştırma incelemesi yapılamadığı, 

Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen 05.12.2015 tarihliraporda "1. Zetçi (Dolgun 

olan) olarak tanımlanan şahsın, olay esnasında 1. Zet polisi olarak belirtilen ve "Komiser" 

rütbesinde olduğu tespit edilen şahısla yapılan fotoğraf karşılaştırmasında "farklı kişiler" 

oldukları ve mukayese amaçlı fotoğrafı gönderilen 351267 sicil numaralı polis memuru ile 

muhtemelen aynı kişiler oldukları tespit edilmiştir. (Lahika-5/6) 

Bu tespitler ve görüntü iyileştirmesi sonucu, yukarıda açıklanan tanık anlatımları ile de 

örtüşmesi nedeniyle, olay failinin yukarıda 2. Zet polisi olarak tanımlanan (Sağ kol dirsek 

kısmı beyaz renkli bir sargı ile sarılı olan ve Lahika-1' de fotoğraflanan) şüpheli olduğu 

belirlenmiştir. 



Bunun üzerine yeniden yapılan araştırmalar sonucu temin olunan bilgi ve belgeler 

kapsamında fotoğraf ve video görüntüleri gönderilen görevliler yönünden tekrar mukayeseli 

olarak ek incelemeyapılmasının istenilmesi üzerine düzenlenen 10.11.2016 tarih ve 2016/196 

Uzmanlık Numaralıraporundaki tespitlere göre ise, önceki 19.01.2016 tarih ve 2015/114 

Uzmanlık Numaralıraporuna atıta bulunularak, görüntülerdeki kişilere ilişkin olarak 

mukayeseye yönelik yüz detayı elde edilemediğinden (maske ve kask kullandıkları, 2. Zet 

polisinin maskesiz olduğu durumda ise görüntünün niteliğinden dolayı şahıstan mukayeseye 

yönelik yüz detayı elde edilemediğinden), mukayese amaçlı fotoğrafları gönderilen polis 

memurları ileyüz karşılaştırma incelemesi yapılamadığı anlaşılmıştır. 

22.11.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ İNCELEME TUTANAĞIVE  

28.11.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU 

CMK.64/2 maddesi gereğince İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Jandarma Kriminal 

Laboratuvarı Amirliği raporlarından şüphelinin tespiti hususunda sonuç alınamaması üzerine, 

şüphelinin kimliğinin belirlenebilmesi için yüz tanıma sisteminin de kullanılmasına gerek 

duyulması üzerine, yüz tanıma sistemi uzmanı bilirkişinin re' sen görevlendirilmesine karar 

verilerek düzenlenen 22.11.2016 tarihli bilirkişi inceleme tutanağından da anlaşılacağı üzere, 

şüphelinin teşhise elverişli görüntüsünün yer aldığı Toma aracından alınan 1_20130527-

193700_f001p4 sayılı kamera görüntüsündeki kolu sargılı şüpheli ile fotoğraf ve video 

görüntüleri bulunan diğer şüpheli şahıs görüntülerinin "Ekin Yüz Tanıma Programı" na 

kaydedilerek video üzerinde yüz taraması yapıldığında, mukayeseye esas görüntünün düşük 

orandaki çözünürlüğü de dikkate alınarak kolu sargılı şüpheli şahsa 324486 sicil numaralı 

görevli şüpheli Fatih DALGALI' nın% 30,6 oranında benzemekte olduğu, yine 339240 sicil 

numaralı görevli olan Ayhan PEKGÖZ' ün de % 28,9 oranında oranında benzemekte olduğu, 

diğer şüpheli şahıslara ait görüntülerin ise sistemde eşleşmediği belirlenmiş, bunun üzerine bu 

tespitin doğrulanmasına yönelikolarak; 

Olay tarihine ait personel görevlendirme listesi karşılaştırıldığında, 324486 sicil numaralı 

şüpheli Fatih DALGALI' nın 62971 kodlu Grup Gazcı Personeli olarak, 339240 sicil numaralı 

Ayhan PEKGÖZ' ün ise 62981 sicil numaralı Grup Gazcı Personeli olarak, olay günü 

Okmeydanı Petek Market önünde görevlendirilmiş oldukları tespit edildiği gibi; 

Şüpheli Fatih DALGALI' nın, TOMA arkası kamera görüntülerinden, olay tarihinde 

Okmeydanı Petek Market önünde görevlendirilmiş olan 62971 kodlu aynı grupta Kalkancı 

olarak görev yapan Emin YILDIZ ile birlikte görüntülerinin bulunması nedeniyle söz konusu 

grubun görevlisi olduğu teyit edildiği gibi; 

Bunun yanı sıra şüpheliler Fatih DALGALI ve Ayhan PEKGÖZ' ün, temin olunan ve olay 

tarihinde olay yerinde görevli olan personele ait "boy" bilgileri incelendiğinde de, şüpheli 

Fatih DALGALI' nın 1.89 m boyunda, şüpheli Ayhan PEKGÖZ' ün ise 1.85 m boyunda 

oldukları ve alınan şüphelinin soy tespitine ilişkin bilirkişi raporuna göre de,belirlenen olay 

failinin de 1.91 m (+/- 1-2 cm opsiyonla) boylarında olması nedeniyle, gerek yüz tanıma 

programı ile yapılan tespit gerekse boy tespitine ilişkin bilirkişi raporlarının birbirlerini 

doğrulaması nedeniyle söz konusu olay failinin şüpheli Fatih DALGALI olduğu tespit 

edilmiştir. 

SAVUNMA 



Şüphelinin alınan savunmasında özetle, 15/06/2013 günü saat 23:00 sıralarında Okmeydanı ve 

civarında görevlendirildiklerini, 16/06/2013 günü akşama kadar bu bölgede bulunduklarını, 

zet tüeği kullandığını, olay tarihinde zet silahı olduğunu ancak kullanıp kullanmadığını 

hatırlamadığını, sürekli E-5 üzerinde görev yaptığını, Cemal Kamacı Spor Tesisleri' nin 

bulunduğu Şark Kahvesi' nin bulunduğu Mithatpaşa Caddesi' nin bulunduğu yerlere hiç 

gitmediğini, ara sokaklara hiç girmediğini, Çağlayan Adliyesi Edirne istikameti yönünde E-5' 

in sol tarafında bulunan semtlere ve sokaklara girmediğini, E-5 üzerinde trafiği kapatmaya 

çalışan ve Nurtepe taraflarındaki gruplara müdahale ettiklerini, suçlamayı kabul etmediğini 

bildirdiği tespit olunmuştur. 

HUKUKİ NİTELEME 

Kamuoyunda Taksim Gezi Parkı Olayları olarak bilenen olayların devamı sürecinde olay 

tarihi olan 16.06.2013 günü saat 01:00 sıralarında, Şişli ilçesi Okmeydanı mevkiinde toplanan 

200-250 kişilik gösterici grubun otoyolu araç trafiğine kapatması ve çevredeki işyerlerine 

zarar vermesi üzerine, kolluk görevlilerin olay yerine intikal ettikleri sırada gösterici grubun 

taş atmak suretiyle görevlilere fiili saldırıda bulunduğu, bunun üzerine gösterici gruba 

müdahale edilerek otoyolun araç trafiğine açıldığı, ancak gösterici grubun kısa süre sonra 

Örnektepe Köprüsü üzerinde ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ara sokaklarında tekrar 

toplanarak görevlilere taş, havai fişek, molotof kokteyli, el yapımı parça tesirli el bombası ve 

bilye atmak suretiyle fiili saldırılarda bulundukları, özellikle tanık anlatımlarına göre maktül 

Berkin ELVAN' ın da gaz fişeği ile ölümüne yol açan yaralanma sırasında Mithatpaşa 

Caddesi, Gaziler Sokak içerisinde bulunan eylemci grubun yanında bulunduğu ve sonrasında 

Mithatpaşa Caddesi' ne çıktığı sırada olay yerinde kolluk görevlileri tarafından kullanılan gaz 

fişeği kapsüllerinden birinin başına isabet etmesi sonucu yaralanarak tedavisi sürecinde 

yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır. 

16.06.2013 günü başına gaz tüfeği fişeği isabet etmesi sonucu baş bölgesinden yaralanan ve 

tedavi görmekte iken 11.03.2014 tarihinde ölen maktül ile ilgili olarak, hastanede düzenlenen 

"Hasta Eşyaları ve İlaçları Teslim Formu" başlıklı 16.06.2013 tarihli form kapsamından da 

anlaşıldığı üzere cebinden 4 adet birbirine bağlı maytapların bulunduğu şeklinde tutanak 

düzenlenmiş olduğu, keza 08.06.2013 tarihli "Nöbetçi Savcı Görüşme ve Talimat Alma 

Tutanağı" başlıklı tutanak ile de, maktül Berkin ELVAN' ın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ' ndeki tedavisi sırasında hastane yetkililerinden "Sarı ve kırmızı renkli, mavi ve 

beyaz üzerinde Feza Torpil yazan, şeffaf bantla 4 adedi birlikte sarılmış, yine 3 adedi bir 

arada bantla sarılmış, yine 3 adedibirarada sarılmış ve 1 adedi de tek olmak üzere 11 adet 

torpilin" teslim alındığı ve 03.07.2013 tarihli tutanak ile de söz konusu torpillerin piyasada 

satılan torpillerle görünüş olarak benzerlik gösterdiği, ayrıca 02.08.2013 tarihli "Tespit ve 

Değerlendirme Tutanağı ile Berkin ELVAN üzerinden hastane yetkilileri tarafından alınan 3-

4 adedi bir araya sarılmış toplam 11 adet torpilin, yakılarak atıldığında daha fazla ses ve 

basınç oluşturarak bir tür küçük çaplı bomba etkisi oluşturmak üzere birbirine üçerli ve 

dörderli şekilde bantlanarak yapıştırıldığı tespit edilmişse de, soruşturma dosyası içerisindeki 

tanık beyanları ile bilgi ve belgeler bütününe göre maktülün olay tarihinde ve olay sırasında 

eylemci grup arasında bulunduğu ancak söz konusu tutanaklarda belirtilen ve adli emanetin 

2015/1804 sırasında kayıtlı bulunan sapan, cam bilye ve torpilleri fiilen olay sırasında 

kullandığına dair herhangi bir tutanak, bilgi, belge ve delile rastlanmadığı anlaşılmıştır. 

Keza T.C. İçişleri Bakanlığı’nın göz yaşartıcı gaz silahlarının kullanım esaslarını düzenleyen 

Şubat-2008 Tarihli "Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve Mühimmatları Kullanım Talimatı" 

incelendiğinde de, göz yaşartıcı gaz silahları ve mühimmatlarının amacı dışında ve gerekli 



tedbirler (sağlık ekibi gibi) alınmadan kullanılmaması gerektiği, yine kadrosunda göz yaşartıcı 

gaz mühimmatı kullanımı kursu almış personel bulunmayan birimlerce olaylarda kullanılmak 

üzere göz yaşartıcı gaz silahı ve mühimmatı talebinde bulunulmaması, göz yaşartıcı gazlar 

kullanılmadan önce topluluğun duyabileceği şekilde göz yaşartıcı gaz kullanılacağı ve 

dağılmaları gerektiği yönünde topluluğun ikaz edilmesi gerektiği, göz yaşartıcı maddelerin 

dozunun topluluğun veya kişinin direncine ve karşı koymasına orantılı olarak kademeli bir 

şekilde arttırılması ile göz yaşartıcı gaz fişeklerinin doğrudan insan vücudunu hedef alacak 

şekilde kullanılmaması gerektiği, kademeli olarak kullanım esaslarına uyulması ve uzak 

mesafe olarak tanımlanan (30–150 metre) 3. kademe olarak belirlenen aşamada 37/38 mm 

Gaz Tüfeği ile müdahale yapılabileceği,kullanıcının vücuduna 45 derece açı ile ve ideal hava 

şartlarında yapılan atış ile 150 m mesafe ötesi etki altına alınabilecek şekilde uygulama 

yapılması gerektiği ilke olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 

Yine yapılan soruşturmada kolluk görevlisi olan şüphelinin olay sırasında kullandığı ve gaz 

fişeği istimali için kullanılan zet tüfeğinin yakın mesafede kullanılması halinde ölümcül 

niteliği haiz olduğu, özellikle 120 metreden yakın mesafe içerisinde zarar verme ihtimali 

bulunduğu, yaklaşık 150-200 metre arası olan menzili olduğu ve bu tüfek ile birlikte 

kullanılan gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, 9 mm çaplı bir tabanca 

mermisinin çekirdek ağırlığının sadece 8 gram olduğu da dikkate alındığında, tabanca 

namlusu çıkış hızına yakın bir hızda çıkan bu fişeğin insan kafasına çarpma etkisinin 150 gr. 

lık bir çekicin saatte 500 km hızla çarpması gibi balyoz etkisi yaratacağı, 150 gr. lık gaz fişeği 

kütlesinin insan kafatasını çökertmeye yeterli olduğu, namludan çıkış hızı ile yaklaşık 40 

metre mesafede bir insan kafasına değdiğinde kafasını kırabileceği ve kafatasına 

gömülebileceği tespitleri veçhile, gerek gaz tüfeğinin bu niteliği gerek gaz tüfeği ile ateş 

edilen mesafe ve gerekse maktülün olay anındaki en hayati organ olan beyninin bulunduğu 

baş bölgesinden yaralanmış olmasının, kastın niteliğini belirleyebilmek için en önemli 

kriterler olduğu, bu hali ile söz konusu kriterler açısından somut olay değerlendirildiğinde, 

kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip ve gaz tüfeği kullanımı konusunda kurs almış 

olduğu anlaşılan şüphelinin, yukarıda açıklanan ve T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 

belirlenen gaz tüfeği kullanım esaslarına aykırı şekilde hareket ederek, öldürücü niteliği haiz 

bulunan gaz tüfeği ile olay yeri olan Gaziler Sokak ile Mithatpaşa Caddesi kesişimindeki 

eylemci grubun bulunduğu Gaziler Sokak ayrımına doğru ateş ettiğinde, doğrudan yaşı küçük 

maktülü hedef almamasına rağmen, etkili mesafede silahtan çıkan gaz fişeğinin ölüm 

neticesini meydana getirebileceğini öngörerek yeterli dikkat ve özeni göstererek ateş etmesi 

gerekirken, bu gerekliliğe uymadan ve objektif ölçülere göre muhakkak addedilemeyecek 

ölüm neticesini göze alarak fiili ika etmesi nedeniyle olası kast ile hareket ettiğinin kabulünün 

gerektiği anlaşılmıştır. 

SONUÇ 

Yapılan soruşturma sonucu toplanan deliller,müşteki beyanları, şüpheli savunmaları, Ulusal 

Kriminal Büro tarafından düzenlenen bilirkişi raporu, Jandarma Kriminal Laboratuvar 

Amirliği tarafından düzenlenen uzmanlık raporları, süzgeç uygulanmış/uygulanmamış Toma 

kamera görüntülerine ait CD' ler, sair bilirkişi raporları, tanıklar Muhammed AKKAYA, 

Sunay YILDIZ, Özgür KARAGÖZ, Sinan ZİNCİR, Asaf EŞGÜNOĞLU, Denizcan 

PARLAK, Perihan KOK, Meltem BAŞBUĞ ve Atilla DEMİRER beyanları, adli muayene 

tutanağı, otopsi raporu, görev yazıları, adli emanetin 2015/1804 sırasında kayıtlı 2 ayrı bez 

torba içerisinde grafiler ve tomar evrak ile sapan, cam bilye ve torpiller, yine adli emanetin 

2016/13844 sırasında kayıtlı fizik kimliğin tespiti ile ilgili fotoğraf ve video kayıtları ile 

şüpheli boy bilgileri birlikte değerlendirildiğinde; 



Suç tarihinde Şişli ilçesi Okmeydanı mevkiinde toplanan 200-250 kişilik gösterici grubun 

otoyolu araç trafiğine kapatması ve çevredeki işyerlerine zarar vermesi üzerine, kolluk 

görevlilerin olay yerine intikal ettikleri sırada gösterici grubun taş atmak suretiyle görevlilere 

fiili saldırıda bulunması, bunun üzerine gösterici gruba müdahale edilerek otoyolun araç 

trafiğine açılması, ancak gösterici grubun kısa süre sonra Örnektepe Köprüsü üzerinde ve 

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ara sokaklarında tekrar toplanarak görevlilere taş, havai fişek, 

molotof kokteyli, el yapımı parça tesirli el bombası ve bilye atmak suretiyle fiili saldırılarda 

bulunmaları sonrası kolluk görevlilerinin müdahaleleri sırasında, Göz Yaşartıcı Gazlar ve Gaz 

Maskelerinin Kullanımı Kursu olmış olan ve bu hususta yeterli bilgiye sahip olan şüphelinin, 

gaz fişeklerinin doğrudan insan vücudunu hedef alacak şekilde kullanılmaması, kademeli 

olarak kullanım esaslarına uyulması ve uzak mesafe olarak tanımlanan (30–150 metre) 3. 

kademe olarak belirlenen aşamada, kullanıcının vücuduna 45 derece açı ile kullanması 

gerektiği halde, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen gaz tüfeği kullanım esaslarına 

aykırı şekilde hareket ederek, etkili mesafede öldürücü niteliği haiz bulunan gaz tüfeği ile 

olay yeri olan Gaziler Sokak ile Mithatpaşa Caddesi kesişimindeki eylemci grubun bulunduğu 

yöne doğru ölüme neden olabilecek etkili mesafeden, doğrudan yaşı küçük maktülü hedef 

almaksızın ancak ölüm sonucunun gerçekleşmesini de istememesine rağmen, silahtan çıkan 

gaz fişeğinin ölüm neticesini meydana getirebileceğini öngörerek maktülün bulunduğu 

bölgeye doğru ateş etmek suretiyle ve olası kast ile ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla; 

Adli emanetin 2015/1804 sırasında kayıtlı 2 ayrı bez torba içerisinde grafiler ve tomar evrak 

ile sapan, cam bilye ve torpillerin, delil olarak dosyasında saklanmasına,  

Adli emanetin 2016/13844 sırasında kayıtlı olup, şüphelinin fiziki kimliğinin tespiti amacıyla 

temin olunan ve olay günü olay yeri ve çevresinde görev yapan kolluk görevlilerine ait 

mukayese amaçlı temin olunan fotoğraf ve video kayıtlarının bulunduğu CD' ler ile ilgili 

olarak da, soruşturma sürecinde kamu görevlilerinin mağduriyetine neden olmaması 

bakımından ilgili mahkemelerden gizlilik kararları alınmış olduğundan ancak yargılama 

sürecinde de delillerin birlikte değerlendirilmesi ve takdiri açısından gizliliği gereği adli 

emanete alınmaları gerektiğinden, CMK. 81/1-2 maddeleri gereğince yargılama sonucu ilgili 

materyaller hakkında gereğinin yargılama merciinin takdirine bırakılmakla; 

Şüpheli hakkında gerekli yargılama icrası ile eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri 

gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve iddia 

olunur.06/12/2016 

İSA DALGIÇ 30907 

Cumhuriyet Savcısı 

e-imza 

EKİ / Ek – Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar. 

 


