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1- OLAY ÖZETİ
Rabia Naz Vatan Giresun’un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018’de evinin önünde ağır yaralı
bulunmuştur, aynı tarihte saat 19.20’de Giresun Acil Ambulans Servisi’ne yapılan çağrı
üzerine ambulans olay yerine intikal etmiş ve yaralı olarak Eynesil Devlet Hastanesi’ne
kaldırılmıştır. Eynesil Devlet Hastanesinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere
rağmen Rabia Naz Vatan kurtarılamamış, vefat etmiştir.
Rabia Naz Vatan’a olay sonucunda bedeni üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda,
vefatının şüpheli olabileceği sebebi ile şüpheli ölüm bildirimi yapılmış ve savcılık inceleme
başlatmıştır.
Rabia Naz Vatan’ın vefatı sonrasında ölüm sebebinin net olarak belirlenememesi, soruşturma
sürecinin uzun sürmesi ve dosyanın eksik incelemeyle kapatılacağı şüpheleri üzerine baba
Şaban Vatan sosyal medyadan durumu duyurmuştur. Şaban Vatan etkili bir soruşturma
yürütülmediği ve delillerin bilinçli biçimde karartıldığı iddiası ile sosyal medya üzerinden
durumu anlatmış, bu olay kamuoyu tarafından ciddi şekilde tartışılmaya başlanmıştır.
Bu süreçte Şaban Vatan'ın 13 Kasım 2019 tarihinde Rabia Naz’ın şüpheli ölümünü araştırmak
üzere Eynesil’e giden gazetecilerle birlikte Giresun ili Eynesil ilçesinde gözaltına alınıp adli
kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır.
Haber yapmak isteyen gazetecilerin gözaltı alınması üzerine Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmuş, Meclis Araştırma Komisyonu 7 Temmuz 2020 tarihinde raporunu açıklamıştır.
Görele Cumhuriyet Savcılığı ise 16 Temmuz 2020 tarihinde soruşturmasını tamamlamış ve
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.
Müşteki avukatları tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararına
itiraz edilmiş, 17 Ağustos 2020 tarihinde Giresun Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu itiraz
kesin olarak reddedilmiş ve olağan kanun yolları tükenmiştir.
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2- KOMİSYON KURULMA AŞAMASI
Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, medyaya ve sosyal medyaya
yansıdığı üzere her aşamasında birçok soru işareti barındırması sebebiyle kamuoyuna
yansımış ve toplumun her kesiminden insan tarafından takip edilmeye başlanmıştır.
12/04/2018 tarihinde kızını kaybeden Şaban Vatan'ın gazetecilerle birlikte Giresun ili Eynesil
ilçesinde gözaltına alınıp adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmaları üzerine gerek acılı
ailenin maruz kaldığı hukuka aykırılıklar gerekse de merhum çocuk Rabia Naz Vatan'ın
şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürecindeki -basına yansıdığı kadarıyla- çelişkiler
nedeniyle, avukatlar arasında toplumsal ve mesleki sorumluluk gereği sosyal medyadan
yapılan çağrı üzerine İstanbul Barosu’nda toplanma konusunda bir fikir birliğine varıldı.
19 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Barosunda baba Şaban Vatan’ın, İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu’nun, avukatların ve bazı basın mensuplarının katılımıyla bir araya gelindi.
Toplantıda baba Şaban Vatan, Rabia Naz’ın yaralı bulunduğu gün itibarı ile soruşturmada
yaşanıldığını iddia ettiği usulsüzleri anlatmış, daha sonrasında avukatların sorduğu sorulara
cevap vermiştir.
Toplantı sonunda soruşturmayı avukatlar tarafından takip etmek üzere bir komisyon
kurulmasına karar verilmiştir.
A- KOMİSYON KURULMASI
Komisyonda yer almak üzere isim bildiren avukatlardan gönüllü olarak bir sekretarya
kurulmuş ve soruşturmayı incelemek üzere bir yol planı oluşturulmuştur. Soruşturma
sürecinin incelenmesi neticesinde bütün dosyaya ilişkin bir rapor yazılması ve kamuoyunun
bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
Komisyonda Bulunan Avukatlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Av. Kemal Aytaç
Av. Seher Eriş
Av. Baran Kaya
Av. Medine Turantaylak
Av. Gültennur Batmaz
Av. Özlem Burçin Şahan
Av. İsmail Emre Telci
Av. Ekin Baltaş
Av. Fatoş Gürbostan
Av. Dilara Kara
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B- KOMİSYON TOPLANTILARI
1- Komisyon ilk toplantı notları
Komisyonun ilk toplantılarında dosyanın tamamına nasıl erişileceği, üye avukatlara nasıl
temin edileceği, dosyanın nasıl inceleneceği, hangi yol ve yöntemlerle araştırma yapılacağı,
araştırmanın sonunda yazılacak raporun mahiyeti, kamuoyunun bilgilendirilmesi konuları
üzerine tartışmalar yapılmış ve kararlar alınmıştır. Dosyanın incelenmesiyle birlikte Şaban
Vatan ile görüşme yapılmasına, gözaltına alınan gazetecilerin gözlemlerini dinlemek üzere
görüşme yapılmasına, bir adli tıp uzmanı ile birlikte dosyada bulunan adli tıp raporları ile
avukatların görüş ve sorularını teati etmek üzere toplantı yapılmasına, Eynesil’e bir avukat
heyeti ile gidip olay yerinde inceleme yapılmasına, daha sonra ise kamuoyu ile paylaşılacak
raporun yazılmasına karar verildi.
2- Şaban Vatan ile 05.01.2020 tarihinde yapılan Toplantı
5 Ocak 2020 tarihinde Müşteki Şaban Vatan ile sekretarya arasında toplantı gerçekleştirilmiş,
toplantıda Şaban Vatan’ın olay gününde ve daha sonraki süreçte yaşadıkları sorulmuş, Şaban
Vatan’ın olaya ilişkin kendi değerlendirmeleri üzerine konuşulmuştur. Ayrıca dosyada
Müşteki sıfatı bulunduğundan, kurulan komisyon hakkında ve komisyonun yapacağı işler
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
3- Gözaltına Alınan Gazeteciler ile Toplantı
Eynesil’e olayın haberini yapmak için gidip gözaltına alınan gazetecilerden Canan Coşkun ile
toplantı yapılmış, toplantıda gazetecilerin o gün yaşadıkları, dosyaya ilişkin yaptıkları
araştırmalar ve dosyaya ilişkin görüşleri konuşulmuş ve tartışılmıştır.
4- Adli Tıp Uzmanı ile toplantı
Adli Tıp profesörü Prof. Dr. Nevzat Alkan ile 6 Şubat 2020 tarihinde toplantı yapılmıştır.
Toplantıda Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından, dosyada bulunan adli tıp raporlarındaki
eksiklikler dile getirilmiştir. Apartmanın ön cephesinin yerden yüksekliğinin 18.6 metre
olduğu, fındıklık alana denk gelen yan tarafının ise yaklaşık 15 metre olduğu, müteveffa
çocuk Rabia Naz’ın vücudunda bulunan kırıkların bu yüksekliklerle uyumlu olmadığı, bu
yüksekliklerden atlama ya da düşme ihtimalinde mevcut kırıkların daha fazla ve parçalı
olması gerektiğinin dışında belden yukarı çokça kırık bulgularının olması gerektiği fakat bu
kırıkların olmadığı, o yüksekliklerden atlama ihtimalinde ayaklarının üstüne düşme
ihtimalinin olmadığını dolayısıyla adli tıp raporlarının eksik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca
müteveffada bulunan açık kemik kırığı ve boyutu göz önüne alındığında bir kan birikintisi
oluşturacak kadar kanamanın olması gerektiği fakat olay yerinde kan olmadığı ve ölü
muayene tutanağı ile adli tıp raporlarında kemik kırıklarının yönünün belli olmadığı çünkü
müteveffanın kemik kırıklarının röntgeninin çekilmediği hususları tespit edilmiştir.
Ayrıca şifahen görüşülen adli tıp uzmanları, L2, L3 omurga kırığının çeşidinin belli olmadığı,
iddia edildiği biçimde ve yükseklikte ayakları üzerine düşen birinin tibia kemiklerinde hasar
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olması gerektiği, yüksekten düşmede dağılma şeklinde oluşan burst kırığı çeşidi, direkt
çarpma sonucunda ise çökme kırıklarının olması gerektiği fakat muayene tutanağında bu
hususların belirtilmediği, raporlarda bu hususların incelenmediği hususlarını ifade etmiştir.
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3- DOSYANIN İNCELENMESİ
A- DOSYA İÇERİĞİ VE İNCELENEN BELGELER
a- Güvenlik Kamerası İncelemeleri, Yer Ve Zaman Analizi
b- 31.10.2018 tarihli Görele Sulh Ceza Hakimliği 2018/318 Değişik iş numaralı Keşif
Tutanağı
c- Olay Yeri İnceleme ve Ölü muayene Tutanağı
d- Ören Yolunu Kullanan Görele Beton Araçları Hakkında Araştırma Tutanağı
e- HTS İnceleme Raporları
f- Adli Tıp Raporları
g- Ölü Muayene Tutanağı ve Otopsi Raporu
h- 12.10.2018 Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Raporu
ı- 18.01.2019 Tarihli 2018/1094 Sayılı Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü Raporu
i- 10.04.2019 Tarihli Adli Tıp Kurumu Mütalaası
j- 19.08.2019 Tarihli Adli Tıp 3. Üst Kurulu Mütalaası
k- Dosyada Mevcut Bütün Tanık Beyanları
l- Dosyada Mevcut Bütün Emniyet Raporları
B- DOSYA İÇERİĞİNDEN ÇIKARILAN OLAYIN ÖZETİ
Olay Öncesi
Rabia Naz Vatan olayın meydana geldiği 12/04/2018 tarihinde Eynesil İmam Hatip Ortaokulu
6/A sınıfında okumaktadır.
Rabia Naz Vatan’ın öğrenim gördüğü okuldan 16.30 sıralarında arkadaşları K.NC. ve G.N.S.
ile birlikte çıkmıştır.
Kübra Nur Cansız ve Gamze Nur Sofu beraber Erenkay isimli markete girdikleri, buradan
dondurma alarak çıktıkları, Rabia Naz’ın üzerinde pantolon, kolsuz kapüşonlu yelek olduğu
ve okul çantasının sırtında bulunduğu, saçlarının bağlı olduğu, almış oldukları dondurmayı
yiyerek ambalajını çöpe attıkları, birlikte Detay Kırtasiyeye gittikleri, Rabia’nın burada test
kitabı sorduğu, akabinde beraberce Rabia Naz’ın annesi olan Atika Vatan’ın çalışmış olduğu
Eren Eczanesine gittikleri görülmektedir.
Rabia Naz’ın Atika Vatan’dan arkadaşlarıyla oyun oynamak için izin istediği, önce izin
alamadığı için arkadaşlarını gönderdiği, eczanede bir süre vakit geçirdikten sonra Rabia
Naz’ın eczaneden eve gitmek üzere çıktığı belirtilmiştir.
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Eczaneden çıktıktan sonra saat 17.00 sıralarında Ören Kavşağında Marketim Market isimli
işyerinin önünde o tarihte Eynesil Belediye Başkanı olan Coşkun Somuncuoğlu’nun oğlu olan
Mehmet Ali Somuncuoğlu’nun aracıyla geçerken Rabia Naz’ı dondurma yer vaziyette
gördüğü, konuştuğu ve şakalaştığı, sonrasında Rabia Naz’ın kendisiyle aynı okulda öğrenim
gören öğrenciler M.E. ve B.O. tarafından ikametlerinin bulunduğu Vatan Apartmanı’nın ters
istikametinde aşağı doğru yürüdüğünün görüldüğü soruşturma dosyasından anlaşılmaktadır.
Olay Anı
Olay anını belgeleyebilen herhangi bir kamera görüntüsü, belge bulunmamakta, olay anında
orada bulunan herhangi bir tanık bulunmamaktadır.
Olay Sonrası
Evinden su getirmek için patika yoldan çeşmeye giden Mürsel Küçükal isimli kişi tarafından
burada su doldurduktan sonra çelişkili ifadelerle duyduğunu belirttiği bazı sesler neticesinde
Vatan Apartmanı önüne doğru yürüğü ve Vatan Apartmanı önünde sırt üstü yatar vaziyette
inlerken bir kız çocuğunu gördüğünü, ilk anda çocuğun sara krizi geçirdiğini sandığını ilk
ifadesinde belirtmiştir.
Kişi daha sonra Rabia Naz’ı nasıl gördüğü ile ilgili çelişkili ifadeler verdiğinden olay özetinde
bu çelişkili ifadelere yer verilmemiştir. İfadeler kısmında detaylı olarak belirtilecektir.
Mürsel Küçükal’ın Rabia Naz’ı yaralı olarak bulmasından sonra Vatan Apartmanına girerek
birinci kata çıktığını, burada bulunan dairelerin kapısını çaldığı ancak açan olmaması üzerine
binadan çıkarak Şermin Dede isimli şahsın oturduğu eve giderek bu kişiyi çağırmıştır.
Şermin Dede’ye Vatan Apartmanı önünde yaralı bir kız olduğunu söylediği, Şermin Dede’nin
olay yerine gittiğini ve yerde yatan kişinin Rabia Naz Vatan olduğunu anladığını, Şermin
Dede’nin seslenerek Mürsel Küçükal’dan ambulans çağırmasını istediği belirtilmiştir.
Mürsel Küçükal’ın saat 17.20’de ambulans çağırmış olduğu anlaşılmıştır.
Olay Yerine İlk Gelenler
Şermin Dede’nin, Vatan Apartmanında ikamet eden yengesi olan Güler Vatan’a seslenmek
için baktığında Güler Vatan’ı evinin balkonunda gördüğünü, Güler Vatan’ın ne oldu diye
sorması üzerine kendisinin “Rabia burada yatıyor, bir şey olmuş” dediğini ifade etmiştir.
Güler Vatan evden çıkarak Rabia Naz’ın bulunduğu yere geldiğini, burada önce eşi olan
Muhammet Vatan’ı arayarak çağırdığını, daha sonra ise Rabia Naz’ın babası olan Şaban
Vatan’ı arayarak olayı haber verdiğini beyan etmiştir.
Kısa bir süre sonra Şermin Dede’nin ikametinin aşağısında bulunan bahçesinden Önder Dede
isimli kişinin olayın meydana geldiği yere geldiği tanık ifadelerinden anlaşılmıştır.
Rabia Naz’ın kardeşi Yaşar Mert Vatan ve kuzeni Berkay Muhammet Vatan’ın da Vatan
Apartmanından çıkarak olay yerine gelmiştir.
Ambulans gelmeden önce Muhammet Vatan olay yerine gelerek önce Vatan Apartmanı’na
girerek Şaban Vatan’ın evine çıkmış daha sonra olayın dışarda olduğunu anlaması üzerine ise
apartman önüne Rabia Naz’ın yaralı bulunduğu yere gitmiştir.
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Ambulans
Mürsel Küçükal tarafından 17.20’de aranan ambulans, 17.26’da olay yerine varmış, Rabia
Naz ambulansa konulduktan sonra baba Şaban Vatan’ın da bindiği ambulans 17.31’de Görele
Devlet Hastanesine götürülmek üzere yola çıkmıştır.
Rabia Naz’ın Ambulansta hala hayatta olduğu, baba Şaban Vatan’ın elini sıktığı ancak
bilincinin yarı kapalı olduğu, konuşamadığı belirtilmiştir.
Ambulansın Görele Devlet Hastanesine saat 17.40’ta vardığı belirtilmiştir.
Hastane Süreci
Rabia Naz’ın hastaneye geldiğinde hala hayatta olduğu, burada acil müdahale odasında
yaklaşık 45 dakika – 1 saat kalp masajı yapıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybettiği tanık beyanları ile soruşturma dosyasından
anlaşılmaktadır.
20.00 itibariyle Cumhuriyet Savcısı Halil Çokkaş, zabıt katibi Ayhan Atalar, otopsi
yardımcısı Birol Köse ile birlikte Görele Devlet Hastanesine hareket edildiği,
Görele Devlet Hastanesinde Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ölü muayene işleminin yapıldığı,
kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için klasik otopsi yapılması gerektiği kanaatine varılarak
bu işlem için cenazenin Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edilmiştir.
Amca Muhammet Vatan’ın kimlik tespiti yaptığı ve ölü muayene işlemi sonucu şüpheli ölüm
olarak ilgili yerlere bildirildiği belirtilmiştir.
C- OLAY YERİ İNCELEME VE KOLLUK SÜRECİ
Olay günü saat 18.30’da düzenlenen “olay tutanağı” isimli belgede; 12/04/2018 günü saat
17.35 sıralarında 155 polis imdat telefonunu arayan Önder Dede isimli şahsın Gümüşçay
Mahallesi Ören yolu üzerinde Şaban Vatan’ın evinin önünde bir çocuğa araba çarpıp kaçmış,
çocuk yerde yatıyor şeklindeki ihbar üzerine bahse konu yere ivedi bir şekilde hareket ettiği
belirtilmiştir.
Olay yerine Eynesil İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları Adem Artaç ve Tamer
Orhan ihbar üzerine polis aracı ile saat 17.30 öncesi intikal etmişlerdir.
İlk olarak Eynesil İlçe Emniyet Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan Mustafa Yurt
ve Ruhi Kalkan’ın ifadeleri ve kamera kayıtları tespiti ile saat 17.35’te olay yeri Vatan
Apartmanı önünde olduğu belirtilmiştir.
Olay yerine gittiklerinde ise Adem Artaç ve Tamer Orhan isimli polis memurlarının
halihazırda vatan apartmanı önünde olduklarını belirtmişlerdir.
Polisler ifadelerinde trafik kazası olduğu ihbar edildiğinden etrafta trafik kazasına dair iz
aradıklarını belirtmişlerdir.
Polis Ruhi Kalkan ise apartman ve çevresine bakmış, apartman çatısında incelemeler
yapmıştır. Ruhi Kalkan Vatan Apartmanı yan tarafında bulunan fındıklık bahçesinde ezilmeye
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benzer bir iz olduğunu ancak herhangi bir kan izi veya başka bir iz tespit edemediğini
belirtmiştir.
Polis Ruhi Kalkan’ın HTS kayıtlarından 17.30 ve 19.21 saatleri arasında Vatan Apartmanı
çevresinde olduğu tespit edilmiştir.
Hasan Ceylan isimli bir kişinin saat 18.56’da polis Ruhi Kalkan’ı arayıp Rabia Naz’ın ölüm
haberini verdiği belirtilmiştir.
Polis Ruhi Kalkan ise 19.00’da Cumhuriyet Savcısı Halil Çokkaş’ı aramıştır.
Polis Mehmet Bodur saat 19.00 sıralarında görev aldığını ve Vatan Apartmanı önüne gittiğini,
binaya giriş çıkışların olduğunu, olay yerine olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini ve Ruhi
Kalkan’dan Apartman içine kimseyi almaması ile ilgili talimat aldığını ve kapıda bekleyerek
içeri kimseyi almadığını belirtmiştir. Arama sonrasında ise apartmana giriş çıkışlara izin
verdiği anlaşılmıştır.
Olay Yeri İnceleme Polisi Selim Aktaş’ın Vatan Apartmanı çevresine ilk geliş saatinin 19:00
sıraları, ikamette arama için geliş saatinin 20:30 sıraları olduğu.
Olay yeri inceleme ekibinin 21.00 ile 22.30 arası inceleme yaptığı belirlenmiştir.
Çocuğa ait olay yerindeki 36 numara ayakkabının muhafaza altına alındığı hususlarına yer
verilmiştir.
Evde Yapılan İnceleme
Müteveffanın yaşadığı evdeki odasında, odanın kapısı kapatılarak dört polis tarafından arama
yapıldığı, söz konusu aramada dosyada adı geçen günlüğün bulunamadığı tutanaklardan
görülmüştür. Daha sonra günlüğü bulan ekip tarafından günlük incelendiğinde bazı
sayfalarının yırtık olduğu görülmüştür. Apartmanda, terasta ve evde parmak izi ya da ayak izi
incelemesi yapılmamış, merdivenler bazı komşular tarafından inceleme yapılmaksızın
temizlenmiştir. Evde ve çatıda inceleme yapılana dek, eve ve apartmana girişler
yasaklanmasına rağmen eve ve apartmana giriş çıkışlar devam etmiş, evde ve apartmanda
insanların mevcudiyetinin devam ettiği dosya içerisindeki evraklardan görülmüştür.
Rabia Naz’ın Okul Çantası İle İlgili Önemli Hususlar
Rabia Naz’ın kamera görüntülerinde sırtında olduğu görülen çanta, olay yerinde, hastanede ve
gece saat 23.00 civarlarına kadar olay yeri çevresinde bulunamamıştır.
Olay yeri inceleme görevlisi Selim Aktaş ifadesinde Rabia Naz’ın ölüm haberinin
gelmesinden sonra polis Ruhi ile birlikte bina çatısına çıktıkları beyanı değerlendirildiğinde,
ölüm haberini aldıkları saatin 19:00 olduğu ve bu sıralarda bina çatısına çıktıkları ve o esnada
çantayı bulamadıkları anlaşılmıştır.
Olay Yeri İnceleme Polisi Selim Aktaş’ın Vatan Apartmanı çevresine ilk geliş saatinin 19:00
sıraları, ikamette arama için geliş saatinin 20:30 sıraları olduğu, Ruhi Kalkan ve Mustafa Yurt
isimli polislerin Vatan Apartmanı önüne ilk gelişlerinin 17:35 sıraları olduğu ve saat 19:00’a
kadar bina çevresinde bulundukları, Ruhi Kalkan’ın yapmış olduğu GSM görüşmesi esas
9

alındığında 20:44 sıralarında Vatan Apartmanı çatısına çıktığı, daha önceki saatlerde de
çıktığına dair tanık beyanları bulunmaktadır.
Çanta, çatıya çıkan polis olmayan Ahmet Yetim ve Serhat Balcı tarafından ilk olarak
görülmüş ve çatıda olan Rabia Naz’ın dayısı Neşet Usta’ya gösterilmiştir.
Dayı Neşet Usta Çatı giriş kapısının çıkışa göre hemen sağ tarafta yerde duvara yaslı şekilde
durduğunu ve biraz ilerisinde ise oturma yeri ıslak ahşap sandalyenin olduğunu belirtmiştir.
Sonrasında ise bir polis tarafından sandalyenin çantanın yanına çekilerek fotoğraflandığını
belirtmiştir.
Çantanın bulunma anı ile ilgili olarak alınan ifadelerde belirtilen hususlar HTS kayıtları ile
mukayese edildiğinde Neşet Usta, Serhat Balcı ve Ahmet Yetim isimli vatandaşlar tarafından
çantanın bulunma saatinin 23:13 sıraları olduğu ve orada bulunan polislere haber verildiği
anlaşılmaktadır.
Cinayet Ekibi Polis Memuru Necati Kaya, çatıya çıkış kapısının da tarafında ahşap bir
sandalye olduğunu, giriş kapısından 4-5 adım ileride yerde bir okul çantası olduğunu,
çantanın etrafında polis ve vatandaşlar olduğunu ifade etmiştir. Terasın yan tarafında olan
arkadaşından not kağıdı almaya yönelip, geri döndüğünde ise çantanın çatıya çıkışa göre sağ
tarafta sandalyenin yanında ve yerde bulunduğunu ve polislerin bu haldeyken olay yeri polisi
tarafından fotoğrafı çekildiğini gördüğünü belirtmiştir.
Komiser Yardımcısı Osman Ziya Aksu saat 23.00 sıralarında Ruhi Kalkan’ın kendisini
arayarak çantanın vatandaşlar tarafından bulunduğunu ve çatıya hiç çıkmadığını belirtmiştir.
GSM incelemelerinde ise Ruhi Kalkan ile belirtilen saatlerde herhangi bir görüşmesinin
bulunmadığı tespit edilmiştir.
Saat 23.14 Ruhi Kalkan tarafından Kutlay Sevinç’in aranarak çantanın bulunduğu bilgisini
verdiği, çanta bulunduğu esnada Ruhi Kalkan’ın polis merkezinde olduğu, Selim Aktaş
Tarafından çanta bulunduktan sonra fotoğraflarının çekildiği, daha sonra çantada yapılan
inceleme ve fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere çantada; yırtık, iz, kir, leke, ıslaklık ve
deformasyon bulunmadığı, içerisindeki malzemelerde dağınıklık bulunmadığı belirtilmiştir.
Rabia Naz Vatan’ın çantasında yapılan parmak izi incelemesinde Trabzon İl Emniyet
08.07.2019 tarihli Parmak İzi geliştirme Laboratuvarı 08.07.2019 tarih ve Uzmanlık Numarası
2019/199 sayılı raporunda çanta üzerinde herhangi bir iz bulunamadığı belirtilmiştir.

Zaman Çizelgesi
•

•
•

Rabia Naz Vatan, en son 12.04.2018 tarih saat 16.49.25’te Arçelik Bayi kamera
görüntüsü mevcuttur. Ambulans aranma saati ise 17.20.41’dir. Bu iki saat aralığında
başka herhangi bir görüntü tespit edilemediği belirtilmiştir.
Mehmet Ali Somuncuoğlu isimli tanık Rabia Naz Vatan’ı saat.17.00- 17.10 arasında
Ören Kavşağında Marketim Market önünde gördüğünü beyan etmiştir.
Rabia Naz’ın kendisiyle aynı okulda öğrenim gören öğrenciler M.E. ve B.O.
tarafından ikametlerinin bulunduğu Vatan Apartmanının ters istikametinde, Şermin
Dede’nin aşağı doğru yürüdüğünü, elinde dondurma olduğunu belirtmiştir.
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•

•
•

•

Rabia Naz Vatan’ın son görüldüğü Arçelik Bayi ile Mehmet Ali Somuncuoğlu’nun
gördüğünü ifade ettiği Ören Kavşağında Marketim Market isimli işyeri arası 300
metre, buradan Vatan Apartmanı’nı önünün ise 350-400 metre olduğundan ve yolun
rampa olduğundan sebeple, saat 17.00-17.02 arasında Vatan Apartmanı önünde
olabileceği değerlendirilmiştir.
Saat 17.05’te Ali Anıl’ın Rabia Naz Vatan’ın yaralı bulunduğu noktadan geçtiği
değerlendirilmektedir.
Saat 17.04- 17.12 arasında Saniye Demirci, Naciye Demirci ve Şermin Dede’nin,
Rabia Naz’ın bulunduğu noktaya 5 metre mesafede yol kenarında sohbet ettikleri
belirtilmiştir.
Rabia Naz’ın her ne olursa olsun bulunduğu yere temas etme zamanının saat 17.13
sıralarında olduğu, Mürsel Küçükal’ın ise saat 17.15’te bulduğu, 17.20’de ambulans
için aradığı dosya kapsamından anlaşılmıştır

Olay Yeri İnceleme Raporu Formu
(Olayın üzerinden yaklaşık 27 saat geçtikten sonra hazırlanmıştır.)
Tanzim Tarihi ve Saati: 13.04.2018 Saati: 20.00
1. Raporda; adli muayene raporu bulguları sıralanmıştır.
2. Ayakkabısının sol teki içerisinde kan izleri mevcut olduğu ifade edilmiştir ki bu ifade;
adli muayene raporunda belirtilen sol topuk kırığı bulgusu ile uyumludur.
Zira adli tıp uzmanlarından aldığımız görüşler doğrultusunda topuktaki açık kemik
kırığı durumunda ciddi bir kanama oluşması gerekmektedir. Ancak olay yerinde veya
yakınında müteveffaya ait kanama izi bulunmamış, ayakkabının içerisinde kan izi
bulunmasına karşın görgü tanıkları da ifadelerinde ayağında kan görmediklerine dair
ifade vermişlerdir.
3. Lacivert montunda ıslaklık, okul giysilerinde ise çamur ve çimen izleri bulunduğu
ifade edilmiştir.
4. Apartmanın çatı katının bina zemini ile mesafesinin 14,5 metre olduğu ortaya
koyulmuştur.
5. Binanın 1. Katında 4,40 metre uzunluğunda bir sundurma bulunmaktadır.
6. Rabia Naz Vatan’a ait pembe renkli bez çantanın; binanın çatısında çatının girişine
göre sağ tarafta yerde bulunduğu belirtilmiş, çanta içerisinden; Ayşe’nin intihar
olayının anlatıldığı 53. sayfasında ataç takılmış durumda bulunan ‘Bunları Kimseye
Anlatmadım’ isimli kitabın çıktığı raporda belirtilmiştir.
7. Olay ile ilgili olarak intihar yahut kazaya ilişkin herhangi bir somut bulguya
rastlanmadığı bu sebeple ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için klasik otopsi
gerektiği değerlendirmesi de eklenerek söz konusu rapor imza altına alınmıştır.
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D- OTOPSİ ve ADLİ TIP RAPORLARI
Olay Yeri İnceleme Ve Ölü Muayene Tutanağı
Rabia Naz Vatan’ın 12/04/2018 günü saat 18:00 sıralarında evinin önünde yerde yatar
vaziyette bulunarak Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yaklaşık 45 dakika yapılan
yeniden canlandırma işlemine cevap vermeyerek kaybedildiği, Görele Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından Görele Devlet Hastanesinde Ölü Muayenesi yapıldığına ilişkin tutanak
tutulmuştur. Ölü muayene raporu ile;
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol ön ayak bileği medyal yüzde 15x5 cm ebatında açık kırık ,
Sağ ayak bileği medyal yüzde 5 cm açık kırık,
Sol bacak arka yüzde 2 cm geçmeyen çok sayıda abrazyon bulunduğu,
Sırt bölgesinde herhangi bir yaralanma olmadığı,
Genital bölgenin doğal konumda olduğu, herhangi bir patolojik bulgu
bulunmadığı,
Anal bölgede herhangi bir patalojik veya ekimotik duruma rastlanmadığı
Ayaklarda açık kaynaklı kırıkta kanamanın olması gerekenden çok daha az
olduğu,
Vücudunda sürüklenmeye veya yüksekten düşmeye ilişkin başka bir bulgu
olmadığı bağlı bir iz bulunmadığı, tespit edilmiştir.

Görele Hastanesi’nde Ölü Muayene Raporu’na göre tespit edilen harici muayene bulgularına
göre ölümün yaklaşık 2-3 saat önce meydana geldiği belirtilmiştir. Müteveffanın getirilmiş
olduğu hal ve koşullar göz önüne alınarak yaklaşık 45 dakika müdahale edildiği, her hangi bir
tıbbi görüntülemenin yapılamadığı, ayaklarda açık kırık kaynaklı kanamanın olması
gerekenden çok az olduğu, kalça bölgesinde kırığın mevcut olduğu, sadece belirlenen bu
hususlar dışında vücudunda sürüklenmeye ve yüksekten düşmeye bağlı herhangi bir patolojik
bulgun bulunmadığı, bu haliyle ölüm sebebinin belirlenmesinin adli tıp tarafından klasik
otopsi neticesinde değerlendirilmekle birlikte klasik otopsi işlemine ihtiyaç duyulduğunu
belirtmiştir. Olay yeri inceleme, ölü muayene ve otopsi işlemine son verildi. Cesedin kesin
ölüm nedeni belli olmadığından, klasik otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Şube
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.
Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı Raporu
Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nın 28/08/2018 tarihli raporuna göre;
Anal ve vajinal okunur sürüntü örnekleri yapılan incelemede sperm hücrelerinin görünmediği,
sürüntülerin meni içermediği belirtilmiştir.
Kişinin ölümünün genel beden travmasına bağlı omur, kalça ve etraf kemik kırıklarıyla
birlikte iç organ yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edilmiştir.
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının Prof. Dr. Ali Rıza
Tümer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının Prof. Dr. Ali Rıza Tümer
imzalı, 13/09/2018 tarihli raporuna göre; Rabia Naz Vatan'da saptanan çok sayıda kaburga
kırığının, sternum kırığının, pnömotoraksın, akciğer kanamalarının, perikard ön yüzündeki
kanamanın, diyaframdaki kanamanın ve karaciğerdeki hepatikfalsiformligament üst kısımda
ve diyafragmatik yüz sağ lob yan kısımda ekimotik kanamaların muhtemelen yapılan
kardiyopulmonerresusitasyon (kalp masajı) sonucu meydana gelmiş olduğu, Sonuç olarak;
Rabia Naz Vatan’da saptanan ve ölü muayene tutanağı ve otopsi raporunda belirtilen
bulguların trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatine
varılmıştır.
Adli Tıp Kurumu Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 18/01/2019 tarihli raporuna göre;
“…trafik kazası şeklinde görülen genel beden travmalarında görülmesi beklenen, birincil ve
ikincil lezyonlar, diz altı bölgede tibia ve fıbula kemiklerinde, tampon kırıkları, şekilli
ekimozlar gibi tipik lezyonların tespit edilmemiş olması; özellikle ayak bileklerinde ciltte
yırtılma şeklinde hasara yol açan açık kemik kırıkları, femur boyun kırığı, pelvis kırıkları ve
lombervertebrada kompresyon kırığı ve medullaspinalis hasarı gibi yüksekten düşmeye bağlı
travmalara ait tipik lezyonların görülmesi sebebiyle Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten
düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği kanaatine
varılmıştır. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 10/04/2019 tarihli mütalaasında;
Rabia Naz VATAN hakkında düzenlenmiş adli belgelerde ve otopsi raporunda bulunan veriler
birlikte değerlendirildiğinde; a-Otopsisinde tespit edilen sternum ve kot kırıklarının
lokalizasyonları ve özellikleri dikkate alındığında; Yeniden canlandırma işlemleri esnasında
husulünün mümkün olduğu, b-Otopsisinde alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesinde
yapılan tetkikinde tespit edilen Parasetamol etken maddesinin ağrı kesici ve ateş düşürücü
olarak kullandığı, tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, yine kanda tespit edilen
Atropin etken maddesinin yeniden canlandırma işlemlerinde kullanılan ilaç etken maddesi
olduğu, tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin
bulunmadığı bildirildiğine göre; Çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin
bulunmadığı, Çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite
kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, Adli dosyada
kayıtlı bilgiler, olay yeri inceleme bulguları, çocuğun yaralı olarak bulunduğu ortam, bulunuş
şekli, ölü muayene ve otopsisinde tespit edilen, çocuğun ölümüne neden olan travmatik
değişimlerin lokalizasyonları, özellikleri ve ağırlıkları (her iki ayakta yumuşak dokularda
yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit
edilen kırıkların özellikleri itibariyle ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik
bulgular olması dikkate alındığında; tamamının olay yeri inceleme raporunda özellikleri
belirtilen apartmanın çatısından düşmekle husüllerinin mümkün olduğu, sorulduğu üzere
apartmanın çatısından koşarak aşağıya atlaması durumunda söz konusu sundurmaya
çarpmadan düşebileceği, ölümünün trafik kazasına bağlı olmadığı” mütalaa edilmiştir.
Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaaya karşı, müşteki
avukatı tarafından 22/04/2019 tarihinde verilen dilekçede; Dosyanın talepleri doğrultusunda
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Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi İz İzlenim Şubesine gönderilmesi talep olunmuş iken
konu ile bağlantısı olmayan başka bir daireye gönderilmesi neticesinde şüpheli vuku bulan
ölüm olayında raporu veren dairenin fizik alanımla sürtünme, yaralanma ve düşüş açısı ile bu
düşmeye bağlı organ parçalanması, oluşacak lezyonlar, maktulün bulunduğu pozisyon,
maktulün kilosunun ve fiziksel özelliklerinin düştüğü iddia edilen çatıdaki mesafenin yaklaşık
5 metre oluşunun hızlanmaya etkisi, hız, koşu mesafesi tarifi ile koşuya bağlı gerilme ve
rüzgâr etkisi gibi kavramları açıklamadığı görülmekte maalesef kes kopyala yapıştır şeklinde
keşif bilirkişi raporunu tekrardan öteye gitmeyen ve heyet olmasına rağmen hiçbir görüş
farklılığı bildirmeyen ve adeta olay yerini görmüşçesine hazırlanan rapor maddi gerçekler bir
yana kamu vicdanını dahi aydınlatmazken dosyanın talepleri doğrultusunda ve tekrar ederek
Fizik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesi şeklinde talepte bulunulduğu, izah edilenler
doğrultusunda;
1-10/04/2019 tarihli mütalaaya ek olarak yine soruşturma dosyasında bulunan bilgiler ve diğer
veriler değerlendirilerek çocuğun ikamet ettiği evin terasından olay yeri fotoğraflarında
gözüktüğü üzere yan tarafta bulunan yeşillik alana düşmesi durumunda, vücudundaki
yaralanmalarda göz önüne alınarak, sürünerek, yeşillik alandan yaralı olarak bulunduğu yere
gelmesinin mümkün olup olamayacağı (yaralı olarak bulunduğu yer ile yeşillik alan arası
mesafenin yaklaşık 6-7 metre olduğu hususunun da göz önünde bulundurulması),
2-Söz konusu avukat talebi doğrultusunda, soruşturma dosyası Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas
Dairesi iz incelemeleri şubesinde incelenerek avukatın yukarıda belirttiği hususlarda mütalaa
verilmesi,
3-Müteveffanın her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olmasına rağmen kanamasının
neden az olduğu hususlarında üst kurul tarafından rapor düzenlenmesi istenmiştir.
Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’nun 19/08/2019 tarihli mütalaasında;
1. Otopside tespit edilen travmatik değişimler (bel omurlarında kompresyon kırığı, talus ve
kalkaneus kırıkları, femur- tibia kırıkları, sakroiliak alanda ileumda kırıklar gibi) ayaklar
üstüne yüksekten düşme durumunda oluşan tipik bulgular olup çocuğun ölümünün yüksekten
düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ile
birlikte gelişen komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu,
2. Ayaklarda mevcut olan yaralanma bölgesinde herhangi bir büyük damar yaralanması
mevcut olmadığından sorulduğu üzere kanama miktarının az olabileceği,
3. 14/05/2019 tarihinde dinlenen tanığın ifadesinde tarif edilen ve görüntü kaydında da tanık
tarafından gösterilen şekilde çocuğun sırtüstü olarak ve dirseklerinden güç alıp sürünerek yer
değiştirmesiyle ilgili olarak otopside tespit edilen travmatik değişimler, ilk müdahale sırasında
kayda geçen veriler ve ölüm sebebi dikkate alındığında; mevcut yaralanmasıyla tanık
tarafından tarif edildiği şekilde yeşillik alandan bulunduğu yere kadar sürünerek ulaşmasının
tıbben mümkün olduğu, dolayısıyla sorulduğu üzere mevcut travma bulgularıyla çocuğun
ikamet ettiği evin terasından yan tarafta bulunan yeşillik alana düşme sonrası sürünerek yaralı
olarak bulunduğu yere (yaklaşık olarak 6-7 metre) ulaşabileceği oy birliği ile belirtilmiştir.
Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü, İz inceleme Şube Müdürlüğü ANK-IZ19-01070 – 07.08.2019 Tarihli Raporu ve 01.10.2019 Tarihli Ek Raporu
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Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü İz İnceleme Şube Müdürlüğünün 07.08.2019
tarihli “Fiziki inceleme, Araç Lastik İzi İnceleme” neticesi tanzim edilen uzmanlık raporunda;
araç lastik izi olabileceği değerlendirilen izlerin, mevcut ise otopside çekilmiş söz konusu
bölgelerin fotoğrafları üzerinde tekrar inceleme yapılmasının uygun olacağının
değerlendirildiği,
Raporda belirtildiği üzere sağ kol ve sağ omuz bölgesinde noktasal dağılımlı kan lekelerinin
nasıl ve ne şekilde oluşabileceğinin değerlendirilmesinin, bu konuda uzman kurum/kişilerce
yapılmasının uygun olacağının,
Yelek ve spor ayakkabı üzerinde yapılan inceleme neticesinde incelenebilir nitelikte herhangi
bir bulgu olmadığı belirtilmiştir.
Rabia Naz Vatan’ın sol kol bölgesinin iç kısmında, bileğinden dirseğine kadar olan bölgede,
ekimoz kaynaklı izler bulunduğunun görüldüğü, Rabia Naz Vatan’ın vücudunun diğer
bölgelerinde ise ekimoz kaynaklı izlerin görülmediği, inceleme konusu bulgularında yer alan
kıyafetler ile otopsi ve ölü muayenede çekilen fotoğraf ve videolar karşılaştırıldığında;
kıyafetlerden okul üniformasının sağ kol bölgesi ile pantolonun sağ bacak bölgesinde
uzmanlık raporlarında değerlendirmesi yapılan izlerin bulunduğu, otopsi ve ölü muayenede
çekilen fotoğraf ve videolarda sağ kol ve sağ bacak bölgesinin karşılığı olan vücut üzerinde
ekimoz kaynaklı izler bulunmadığının görüldüğü, ölü muayenede çekilen fotoğraf ve
videolarda sol kol bölgesinin iç kısmında, bileğinden dirseğine kadar olan bölgede ekimoz
kaynaklı izler görülmüş ancak okul üniformasının aynı bölgesinde herhangi bir iz
bulunmadığının görüldüğü, okul üniformasının sağ kol bölgesi ile pantolonun sağ bacak
bölgesinde değerlendirilmesi yapılan izlerin, kavisli ve belli desenler içermesi, kıyafetlerin
lifli yapısının içine nüfuz etmesi vb. sebeplerden dolayı araç lastik izi olabileceği
değerlendirilmiş ise de: bütün bulgular beraber değerlendirildiğinde, okul üniformasının sağ
kol ve pantolonun sağ bacak bölgesinde bulunan izlerin karşılığı olan vücut üzerinde ekimoz
kaynaklı izler bulunmaması ayrıca maktülenin vücudunun sol kol bölgesinde oluşan ekimoz
kaynaklı izlerin de, okul üniformasının sol kol bölgesi karşılığında herhangi bir iz
bulunmamasından dolayı, kıyafetlerde bulunan izler ile maktülenin vücudunda bulunan
ekimoz kaynaklı izlerin nasıl oluştuğu konusunda bir kanaat belirtmenin mümkün olmadığı
belirtilmiştir.
31.10.2018 tarihli Görele Sulh Ceza Hakimliği 2018/318 Değişik iş numaralı Keşif
Tutanağı
31/10/2018 tarihinde bilirkişiler adli tıp uzmanı Servet Yenal, fizik mühendisi Mehmet
Demirci eşliğinde keşif yapılmış, keşif esnasında müteveffanın ağırlığına eşit yaklaşık 70 kg.
kum dolu çuvalın çatı kısmından ivme kazandırmak suretiyle atıldığı, çuvalın gürültülü bir
şekilde veranda olarak tabir edilen tenteye çarparak buranın uç kısmını kırdığı ve gürültülü bir
şekilde beton yola düştüğü hususlarının tespit edilmiştir.
10.10.2018 tarih ve 2018/269 no’lu Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlık
Raporu
Rabia Naz Vatan’ın bulunduğu nokta ile dosyada adı geçen metruk bina arasındaki uzaklık
300 metredir. Metruk binadan elde edilen materyallerin Ankara Kriminal Polis
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Laboratuvarı’nda yapılan incelemesi neticesinde hazırlanan 2018/269 sayılı uzmanlık
raporunda; bu materyallerde herhangi bir vücut izine rastlanmadığı rapor altına alınmıştır.
Kan yahut kan olabilecek bir lekeye rastlanmadığı, vücut sıvısı olabilecek lekelerin genetik
analize cevap vermediği fakat 2 no’lu bulgunun kadın genotipe uygun olduğu ortaya
konmuştur.
E- TANIK İFADELERİ
Görele Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan bazı tanık
beyanlarıdır.
Muhammet Vatan (18.05.2019): Olay günü bürosunda olduğunu, 17.15-17.20 sıralarında
olayı eşi Güler Vatan’ın kendisini aramasıyla öğrendiğini, eşinin telefonda “Naz’a bir şey
olmuş ezmişler” demesi üzerine olay mahalline geldiğini, çocuğun fındık bahçesi ile binanın
kesiştiği yerde park halinde duran aracın arka kısmına 3-4 metre mesafede durduğunu, bu
sırada dışarıda Berkay Vatan, Güler Vatan, Şermin Dede ve Mürsel’in bulunduğunu
söylemiştir. Rabia Naz’ın amcası olan şahıs son birkaç ayda Rabia Naz’ın ziyaretlerinin
seyrekleştiğini belirtmiştir.
2. Güler Vatan (17.05.2019) : Olay günü evinde olduğunu, oğlu Berkay Vatan’ın eve tek
başına geldiğini, ardından abisi Buğra Vatan’ı arayarak telefonla görüştüğünü, yatak odasında
dinlendikten sonra açık olan mutfak penceresine çıktığında Şermin Dede’yi koşarken
gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda “Naz burada yatıyor” yanıtını alınca hızla aşağıya
indiğini, çocuğu sırt üstü yatar vaziyette bulduğunu, baş ve saçlarında toz bulunmadığını,
ayakkabısının tekinin çıkmış olduğunu, bu ayağının topuk kısmının patlamış olduğunu,
akabinde eşi Muhammet Vatan’ı ardından Şaban Vatan’ı aradığını belirtmiştir. Rabia Naz’a
ait çantanın bulunduğu haberini aldığında çatıya çıktığını, burada Neşet Usta, Ahmet Yetim
ve Hasan Küçüker’in olduğunu, çantanın sandalyenin üstünde durduğunu beyan etmiştir.
3. Muhammet Berkay Vatan (17.05.2019) : Olay günü 16.20 sularına dek Rabia Naz
Vatan’ın da okumakta olduğu okulda kaldığını, çıkışta 5-10 dakika sonra okulun önündeki
parkta gördüğü Mehmet Ali Somuncuoğlu’nun teklifi üzerine arabasına binerek evine
geldiğini, eve geldiğinde Güler Vatan’ın yerleri sildiğini, ardından abisi Buğra Vatan’la
konuşarak bilgisayar oynamaya başladığını 17.10’da bilgisayarı kapattığını, bu esnada Güler
Vatan’ın telefonla konuşarak yatak odasından çıktığını, balkona giderek bağırdığını ve evden
çıktığını, annesinin ardından çıktığında Rabia Naz Vatan’ı yerde yatarken gördüğünü,
pantolonun diz altında açık kahverengimsi tozlar bulunduğunu, ardından babasının arabasıyla
hastaneye gittiğini, vefat haberinden sonra eve döndükten bir süre sonra Önder Dede’nin
Güler Vatan’a çantanın bulunduğunu haber vermesi üzerine çatıya çıktığını beyan etmiştir.
4. Buğra Sezgin Vatan (25.05.2019) : Olay günü Eynesil’den İzmit’e giderken 17.40
sıralarında annesi Güler Vatan’ın telefonundan aranarak babası Muhammet Vatan’dan “Naz’a
araba çarpmış, ayağı çok kötü, dikkatli ol” şeklinde telefon alması üzerine Eynesil’e dönerek
18.30 sıralarında Görele Devlet Hastanesi’ne geldiğini, burada Rabia Naz Vatan’ın aile
üyeleri ile Coşkun Somuncuoğlu, Mehmet Ali Somuncuoğlu’nun bulunduğunu, ölüm
haberinin ardından Vatan Apartmanına döndüğünü, sonrasında Berkay Vatan’ın geldiğini, bu
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süre içerisinde hastanede olduğunu beyan etmiştir. İfadesinde halası Ülkü Eren’in çocukları
olan Ahmet ve Mehmet Eren’le birlikte Rabia Naz’ın odasına gittiklerini, burada kitaplığı
incelerken açık renkli bir ajanda bulduğunu, ajandanın ilk sayfalarının yırtık olduğunu, Ülkü
Eren’in evine konulmuş olan günlüğü daha sonra okuduğunu, bu günlükte yırtık sayfa
olmadığını beyan etmiştir.
5. Mehmet Ali Somuncuoğlu (28.05.2019) : Olay günü 28RB942 plakalı aracıyla Eynesil
Belediye’sine yakın olan itfaiye binasının üst katındaki işyerine gittiğini, 29.04.2019 tarihli
ifadesinde belediye aracını Rize’ye götürdüğünü söylese dahi, yanlış hatırladığı için böyle
söylediğini ifade etmiştir. Şahıs 16.20 civarı markete gidip, itfaiyeye geri döndüğünü,
lavaboya giderken Berkay Vatan’ın kendisini görerek selam verdiğini, Berkay’ın yanında
Rabia Naz ve okuldan arkadaşlarının olduğunu, lavabodan döndüğünde tek başına olan
Berkay Vatan’ı alarak eve bıraktığını, Rabia Naz’ı son görüldüğü saatten 1 – 1,5 saat önce
Erenkay Market’in önünde dondurma yerken gördüğünü beyan etmiştir. Arif Küçükal’ın
kendisini araması sonucu olayı Güler Vatan’ı arayarak öğrendiğini, şantiyeden ayrılarak
Vatan Apartmanı’na gittiğini, hastanede Berkay Vatan’ın olup olmadığını bilmediğini beyan
etmiştir.
6. Neşet Usta ( 24.05.2019) : Rabiz Naz’ın öz dayısı olduğunu, Mustafa Yakar’ın 17.40’da
aranarak ‘Naz’a araba çarpmış’ dediğini, 22.00 sularında Vatan Apt.’na geldiğini, burasının
çok kalabalık olduğunu, düştüğü iddia edilen atölyenin çatısında hasar olup olmadığını
kontrol ettiğini, herhangi bir hasar bulunmadığını, bu sırada Serhat Balcı ve Ahmet Yetim’le
birlikte olduğunu, çatıya çıktıklarında Ahmet’in çanta burada diye seslendiğini, çantanın
kapının yanında durduğunu, çatıdan seslendikten sonra sivil kıyafetli bir polisin gelerek
fotoğraf çektiğini ve ‘burada olsaydı görürdük’ dediğini ifade etmiştir. Şaban Vatan’ın bir
süre sonra trafik kazası olduğuna dair söylemlerde bulunduğunu, olay günü siyah bir doblo
aracın görüldüğünü, oto yıkamacıda aynı gün yıkatıldığını, polisin bu hususu doğruladığını
söylediğini belirtmiştir. Neşet Usta’nın dikkat çeken beyanı ise Güler Vatan’ın olay günü
gecesi yanına gelerek Rabia’nın günlüğünü bulduk, annesini sevmediğini yazmıştı, 20 sayfayı
yırttık olay Atika’ya yönelmesin diye düşündük dediğini, çocuğun odasına gittiğinde söz
konusu defteri gördüğünü, yırtılmış sayfaların bulunduğunu beyan etmiştir. Sorulması üzerine
Rabia Naz’ın kuzeni Berkay Vatan’ı sevmediğini, aynı ortamda bulunmak istemediğini, bazı
tanıklara göre olay günü Güler Vatan’ın Berkay Vatan’ı arayıp ‘temizlendin mi?’ diye
sorduğunu söylemiştir.
7. Ülkü Eren ( 23.05.2019) : Olay günü Güler Vatan’ın kendisini arayarak Naz’a araba
çarpmış dediğini, hastanede ölüm olayını öğrendikten sonra eve döndüğünü, Deniz Eren ve
Türkan Balcı’nın birlikte müteveffanın günlüğünü kendi evindeki buzdolabının üzerine
koyduklarını, günlüğü okumadığını beyan etmiştir. 2-3 ay sonra Şaban Vatan’a günlüğün
yerini söylemeyi akıl ettiğini, bu süreçte polise vermenin aklına gelmediğini beyan etmiştir.
8. B.O.: Rehberlik Öğretmeni refakatinde alınan ifadesinde; “Şermin teyzenin evinin biraz
yakınına geldiğimizde Rabia Naz’ı Şermin teyzenin evinin yakınlarında gördüm, yönü aşağı
doğruydu, biz yanından yürüyerek yukarı doğru gittik ancak dönüp arkama bakmadığım için
ne tarafa gittiğini görmedim.” şeklinde beyan etmiştir.61 Ayrıca B.O.’nun babası Naşit Okur
Komisyonun 4 Aralık 2019 tarihli toplantısında olayı kızının yanında öğrendiğini ve kızının
kendisine “Baba biz onu gördük” dediğini kendisinin cevaben “Kızım, iyi hatırlıyor musun”
dediğini ve kızından “Baba, daha yeni geldik zaten.” cevabını aldığını ifade etmiştir.62 3.
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M.E.: Rehberlik öğretmeni refakatinde alınan ifadesinde; “Rabia’yı bizim biraz yukarımızda
yani Şermin Teyzenin yukarı tarafında yol üzerinde gördük, oradan geçerken konuşmamız
olmadı, sırtında veya elinde çanta olup olmadığını hatırlamıyorum, sadece dikkatimi çeken
elinde dondurma vardı, onu geçtikten sonra dönüp arkama bakmadım ne tarafa gittiğini
bilmiyorum.” şeklinde beyan etmiştir.
9. Mürsel Küçükal: Çeşmeden su doldurup elinde bidonlarla dönerken Vatan ailesinin
binasına 100-150 metre varken köpek sesine benzer inilti sesleri duyduğunu, yaklaşınca yerde
sırt üstü yatan Rabia Naz’ı gördüğünü ve komşu Şermin Dede’yi yardıma çağırdığını”
söylemiştir.
Küçükal, 31 Ekim 2018’de olaydan 7 ay sonra keşifte dinlendiğinde, yere yatarak Rabia Naz’ı
nasıl bulduğunu canlandırarak ve ilk ifadesine ek olarak “Vatan apartmanının birinci kat
kapılarını çaldığını, açan olmadığını, sonra Şermin Dede’ye seslendiğini” belirtmiştir. Mürsel
Küçükal Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli bilgi alma tutanağında;
“çeşmenin önündeyken “güm” diye bir ses duyduğunu, sese doğru yürüdüğünü, yürürken
uluma gibi bağırtı sesi duyduğunu, sese gittiğini, biraz yaklaşınca sırt üstü yatan bir kız
çocuğunu gördüğünü, kızın yanında çantasının olmadığını, kızın ellerini, kollarını ve
ayaklarını sallayarak can çekişir vaziyette olduğunu, bu sırada ayakkabısının birinin
ayağından çıktığını, ayakkabının çıktığı ayakta herhangi bir kan izi görmediğini, kızın önünde
bulunduğu binadan düşmüş olabileceğini düşündüğünü” söylemiştir.
Verdiği 3. ifadesindeki değişikliklerden 26 gün sonra, Mürsel Küçükal’ın, Giresun Asayiş
Şube Müdürlüğünün 14.05.2019 tarihli ek bilgi alma tutanağında, “önceki ifadelerde eksik
hususların olduğunu, vicdanının rahat etmediğini, çeşmeden sularını alıp, Ali Anıl’ın evinin
önündeki virajı dönerek düze çıktığında bir bağırtı sesi duyduğunu, bunun üzerine hızlanarak
yürümeye başladığını, Şermin Dede’nin evinin yakınına geldiğinde Vatan Apartmanının alt
tarafındaki yolda park halinde bulunan mavi renkli aracın önünde, ( olay günü olay yeri
resimlerinde görüldüğü üzere mavi arabanın önünde bir de beyaz araba var, ondan hiç söz
etmiyor)fındıklık alan ile beton yolun birleştiği yerde bir kız çocuğunun olduğunu gördüğünü,
çocuğun ayaklarının çimenlik alanda, baş kısmı yolda bulunur şekilde, dirseklerinden güç
alarak sürünür vaziyette olduğunu, şoke olup dona kaldığını, herhangi bir müdahalede
bulunmadığını, çocuğun sürünerek mavi aracın arka kısmına kadar geldiğini, sırt üstü yatar
vaziyette ellerini ve kollarını can havliyle hareket ettirdiğini, bu esnada bir ayağının diğer
ayağına takıldığını, ayakkabısının birinin ayağından çıktığını, Vatan Apartmanından düşmüş
olabileceğini, sara düşündüğünden binanın demir kapısından içeri girdiğini, birinci kattaki
dairelerin kapısına birkaç kez vurduğunu, açan olmadığını, bunun üzerine dışarı çıktığını
yakındaki Şermin Dede’nin kapısına vurduğunu, çocuğu Şermin Dede’ye gösterdiğini, , bu
anlattıklarını ilk defa şimdi dillendirdiğini, suçlu konuma düşeceğinden korktuğunu, bu
nedenle daha önceki ifadelerinde bu hususlardan söz etmediğini” eklemiştir.
Mürsel Küçükal, aynı gün, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının 14.05.2019 tarihli tanık ifade
tutanağında (5. ifadesinde) beyanlarına ilaveten, “çeşmenin başında su doldurmadan önce
orada çalışan kadınlar ile sohbet ettiğini, su doldurduktan sonra çeşmenin yanındayken
“gümmm” diye bir ses duyduğunu, sesin geldiği yere doğru yürümeye başladığını, bu sırada
herhangi bir araç veya başka bir şey fark etmediğini, yürürken uluma gibi bir bağırt sesi
duyduğunu, sese doğru gittiğini, bir süre sonra bir kız çocuğunun sırt üstü geri geri iş yerinin
olduğu tarafa doğru sürünür vaziyette gördüğünü, Şermin Dede’nin kızı gördüğünde
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tanıdığını, saat 17:20’de telefonu ile 112 acili aradığını, Şermin Dede’nin su istemesi üzerine
ellerindeki bidonu bırakarak, Vatan Apartmanın alt katındaki iş yerinden bidonla su alıp
getirdiğini, Şermin Dede’nin çocuğun yüzüne su vurduğunu, bu sırada Güler Vatan’ın
yukarıdan seslendiğini, Güler Vatan’ın da yanlarına geldiğini, daha sonra Muhammet
Vatan’ın geldiğini, arabasına koymak üzere çocuğu kucakladığını, bir iki adım attıktan ve
ambulans geldikten sonra yavaşça geri yere bıraktığını, sonra su bidonlarını alarak evine
geçtiğini, eve giderken bir kişinin kendisine ne oldu diye sorduğunu, kendisine yukarıda bir
kız çocuğu yatıyor dediğini, ve ek olarak, ağabeyi Çetin Küçükal’ın kendisini aradığını,
polislerin olay yerine gelmesi gerektiğini söylediklerini bildirmesi üzerine tekrar olay yerine
gittiğini, polislerin anlatımları doğrultusunda işlemler yaptığını, karakola giderek ifade
verdiğini, daha önceki ifadelerinde “gümmm” diye ses duyduğunu söylemediğini, olay yerine
kendisini çağıran polise ses duyduğunu söylediğini, onun da kaza gördün mü, araba gördün
mü diye sorduğunu, yok demesi üzerine de ses duydum dersen senin üzerine kalır demesi
nedeniyle korktuğunu, bu polisin kim olduğunu görse de hatırlamayacağını, çekindiği için
ifadelerinde bu hususu bildirmediğini” anlatmıştır.
Doktor İfadeleri
Hakan Usta (Görele Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcısı): “Olay günü başhekim
arayarak Eynesil'den trafik kazası sebebiyle bir kız çocuğunu geleceğini ve ayaklarında kırık
olduğunu ortopedi uzmanına haber vermemi istedi. Daha sonra ambulans geldi ve acilde ben,
ortopedi uzmanı Mustafa Kavak, acil uzmanı Dr. Şükriye Yılmaz, Dr. Emel Ayvaz,
hemşireler Emine Nebioğlu, Ayten Kefal, temizlikçi Cemil Özdemir bulunuyordu. Rabia Naz
acilden giriş yaptığında üzerinde kıyafetleri vardı, bilinci kapalıydı, henüz ex olmamıştı, sol
ayağında ayakkabı yoktu, sağ ayağında ayakkabı vardı. Biz kalp masajına başladık,
ayağındaki ayakkabı ile çorabı kim çıkardı, görmedim. Sonra Rabia Naz ex oldu, kıyafetleri
temizlikçiler çıkarır, elbiseler perde arkasında olduğundan görmedim. Fakat öğrendiğime göre
sonradan gelen polis memuru Selim elbiselerin fotoğraflarını çekerek teslim almış. Çocuğun
sol kolunun iç kısmında ekimozlar gördüm, karnının göbek kısmında küçük bir sıyrık yaklaşık
4 cm ebatında, ellerinde sürtmeden dolayı mütevellit ruler olduğu, sol kalça arkasında
sürtmeden mütevellit izlerin olduğunu, ayak bileklerindeki kırıkların iç kısımlarda olduğunu,
dış kısımda olmadığını bu kırıkların düşmeden mütevellit olduğunu düşünüyorum.”
Mustafa Kavak (Ortopedi Uzmanı): “Olayı öğrendikten sonra acil müdahale odasına gittim.
Ben gittiğimde çocuğa kalp masajı yapılıyordu, ben ayaklarındaki kesiklere odaklandım.
Ayağına baktığımda geçici pansuman yapılmıştı, ayağında ayakkabı ve çorap yoktu, ayak
bileğinde iç yaralanma vardı, dış kısmında herhangi bir iz ve emare yoktu, leğen kemiğinin
elle muayenesinde kırık bulgularının olduğunu, bu bulguların tıp teriminde yüksek enerjiye
dayalı travmadan meydana gelebileceği, yani mesafesi yüksek olan yüksekten düşme veya
yüksek hızla araç çarpmasından meydana gelmesi gerekmektedir. Çocuğun iç kol kısmında
ekimozlar mevcuttu, sol arka kalça kısmında sürtünmeden dolayı abrazyon oluştuğunu, el
parmakları üzerinde ekimozların olduğunu gördüm. Elbiselerin toplandığını ve poşete
konulduğunu gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum, odama rapor yazmaya gittim.”
Emel Yılmaz (Acil Doktoru): “Olay günü ben acil müdahale odasına girdiğimde müdahale
başlamıştı, çocuğun baş kısmına gittim, ışık reflekslerini kontrol ettim, o sıra solunum cihazı
takılarak kalp masajı yapıldı. Akabinde Dr. Mustafa Kavak kalçasında kırık olduğunu,
19

arkadan makat kısmında içeriden gelen kan akıntısının olduğunu tespit etti. Kıyafetleri kimin
çıkardığını görmedim.”
Şükriye Yılmaz (Doktor): “Olay günü ambulansı karşılayıp Rabia Naz'ı acil müdahale
odasına götürdük, bilinci açıktı, nabzı durunca kalp masajına başladık. Çocuğun sol ve sağ
ayaklarının iç kısımlarında açık kırıkların olduğunu, sol ayağındaki kemiklerin dışarıdan
açıkça göründüğünü hatırlıyorum. sol ayağında ayakkabı ve çorap vardı, sağ ayağında yoktu.
Çocuğu hayata döndürmeye çalıştığımız için ayakkabı ve çorabı kimin çıkardığını görmedim.
Okul kıyafetleri üzerindeydi, ayağında darbe ve ezilme yoktu, yüzü temizdi, iz yoktu,
kıyafetleri temizdi, Dr. Mustafa eliyle kontrol ettiğinde makat kısmından kan geldiğini
gördüm, bu durumu leğen kemiğinin kırık olmasından ötürü vücuttaki kanın buraya
toplanması olarak yorumladık. Arıca ayak bileğindeki kırıklar ile leğen kemiğinin
kırılmasının oluşması için yüksek enerjili bir travma olması gerektiğini düşünüyorum.”
Duygu Demirel Gülmez (Doktor-Anestezi Uzmanı): “Olay günü istirahatte iken arandım ve
18.00 sularında hastaneye gittim. Acil müdahale odasına girdiğimde çocuk kıyafetleri
çıkarılmış, sedye üzerindeydi, müdahaleye başlanmıştı, elle kalp masajına başlandı, çocuğun
ayak bileğindeki yaralanmaları gördüm ve sol kalça kısmında sürtünme izine benzer küçük
çizikler vardı. Yüzü temizdi. Ben çocuğun ne kıyafetlerinin çıkarılışına ne de teslim
edilmesine şahit olmadım.”
Gülcan Ceyhun (Hemşire): “Çocuğu ambulans sedyesine konulurken gördüm, acil
müdahale odasına geçildi. bir ayağında çorap ve ayakkabı yoktu, diğer ayağında sadece
ayakkabının tabanını gördüm, çocuğun ilaç ve kan alma işlemleri ile ilgilendiğimden
kıyafetleri ile ilgili yapılanlarla ilgilenmedim, bir ayakkabının sedyenin alt kısmında olduğunu
gördüm, doktorlardan biri kıyafetleri toplayıp poşete koyup teslim edelim dedi ama doktoru
da toplanmasını da hatırlamıyorum. müdahale esnasında ve sonrasında çocuğu ayak
kemiklerinin ve leğen kemiğinin kırık olduğunu, bunun oluşabilmesi için yüksekten
düşmesinin veya yüksek araç çarpmasının olması gerektiğini, kanamanın olmamasının leğen
kemiği kırığı sebebiyle kanın bu bölgede yoğunlaşacağı, aşağı inmeyeceği yorumları
yapılmıştı.”
Emine Nebioğlu (Hemşire): “Ambulansın giriş yapması ile birlikte acil müdahale odasına
geçtim, çocuğun sadece bir ayağında ayakkabı ve çorap vardı, müdahale esnasında çocuğun
üst kıyafetlerini makasla keserek çıkardım, ayakkabı ve çorabını diğer hemşire Ayten Kefal
çıkardı. Eşyaları çıkardıktan sonra siyah bir poşete koyduk, kıyafetler okul üniforması, kolsuz
lacivert yelek ve siyah pantolon hatırlıyorum, ayakkabıyı ise Ayten Kefal koydu diye tahmin
ediyorum. Çorabın poşete konulup konulmadığını hatırlamıyorum, eğer poşette yoksa
müdahale esnasında kullanılan gazlı bez gibi kirli atıklar arasına karışıp çöp içerisine karışmış
olabilir.”
Ayten Kefal (Hemşire): “Ambulans gelince acil müdahale odasına gittim, çocuğun sadece
bir ayağında ayakkabı ve çorap vardı, ben çıkardım, siyah bir poşet içerisine kıyafetler ile
birlikte koyduk, çorabı koyup koymadığımı hatırlamıyorum. Çorap bilek hizasında,
desenliydi, üzerinde toz görmedim, kıyafetleri temizdi, çorap tıbbi atıklara karışarak çöpe
atılmış olabilir.”
Neşe Türközer (Hemşire): “Olay günü 16.00 sularında hastaneden ayrıldım, olaya öğrenince
Atika Vatan akrabam olduğu için hastaneye yardımcı olmaya gittim. Acil müdahale odasına
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geldiğimde, Rabia ex olmuş ve müdahale bitmişti. Rabia'nın ayak bilekleri sargı bezi ile
sarılmıştı, Görevli kadın temizlikçi makasla kesilmiş mavi okul üniformasını ve pantolonunu
topluyordu, görevli personele bunları aileye teslim edin, çöpe atmayın dedim.”
Selahattin Özer (Sağlık Görevlisi): “Olay günü 16.00 da hastaneden ayrıldım, 17.30 da
trafik kazası olduğu söylenerek geri çağrıldım ve hastaneye döndüm. Ben geldiğimde
kıyafetleri çıkarılmıştı ama ayağında desenli bir çorap vardı, çocuğa şok uygulayarak geri
döndürmeye çalıştım, çorabı kim çıkardı hatırlamıyorum. Diğer tıbbi atıklarla çöpe atılmış
olabilir.”
Hüseyin Can Kepçeoğlu (Özel Güvenlikçi): “Hasta yakını olan babayı acil müdahale
odasından çıkardım, içeri tekrar girdiğimde çocuğun elbiseleri kesilerek çıkarılmıştı, Polis
Selim elbiseleri alıp sedye ve masa üzerine bıraktıktan sonra fotoğraflamaya başladı, sadece
elbiseleri ve ayakkabıyı hatırlıyorum, çorabı hatırlamıyorum.”
Emrah Karadeniz (Özel Güvenlik): “Çocuğun babasını acil müdahale odasından çıkardım,
çocuğun üzerindeki kıyafetleri hatırlamıyorum, kapının önünde görev aldım.”
Cemil Özdemir (Temizlik Görevlisi): “Kız çocuğunun yaralı gelmesini takiben acil
müdahale odasına gittik, kıyafetleri temizdi, ayağında ayakkabı olup olmadığını
hatırlamıyorum, yaralı kız çocuğu olduğu için ve kıyafetleri çıkarıldığı için bakmak
istemedim, neresinde ne yara vardı bilmiyorum, benim işim ilaçları getirip götürmektir.
Kıyafetlerin poşete konulduktan sonra güvenlikçiye verildiğini hatırlıyorum.”
Zelfinaz Cindir (Temizlik Görevlisi): “Çocuğun kıyafetleri temizdi, trafik kazası olarak
bildirildiği için bunu gösteren kir veya lekelerin olmadığını, ayakların ise yanlara açık
vaziyette durduğunu hatırlıyorum. Kıyafetlerin akıbetini hatırlamıyorum.”
Özgen Okur (Cenaze Aracı Şoförü): “Olay günü evimdeyken Mehmet Ali Somuncuoğlu
arayarak ' Şaban Vatan'ın kızı yaralı olarak Görele Devlet Hastanesinde bulunuyor her
ihtimale karşı hazırlıklı ol, cenaze aracının buraya gelmesi gerekebilir' dedi. Evden çıkıp
aracın yanına gidip 10 15 dakika bekledikten sonra Mehmet Ali Somuncuoğlu arayarak yavaş
yavaş gel ve hastaneye yakın bir yerde bekle demesi üzerine Görele'ye giderek hastaneye
yakın bir yerde bekledim. 10 dakika sonra belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu beni aradı,
hastaneye gelmemi söyledi, ben de gittim. Cenazeyi alarak bir polis ile birlikte Trabzon adli
tıpa gittik.”
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KOMİSYON EYNESİL ZİYARETİ
Komisyon’da bulunan Av. Burçin Şahan, Av. Medine Turantaylak, Av. Seher Eriş, Av. Baran
Kaya’dan oluşan 4 kişilik bir heyet, 28 Şubat 2020 tarihinde Giresun Eynesil ilçesine giderek
incelemelerde bulunmuştur.
İlçede dosyadan çıkarılan zaman çizelgesi doğrultusunda Rabia Naz’ın olay gününe ilişkin
bütün hareketleri ve yürüdüğü iddia edilen güzergah, dosyada adı geçen metruk ev, olay yeri
olan Vatan Apartmanı önü, yan taraftaki fındıklık, çatı ve apartman içerisi ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
Olay yeri tanıklarından bir kısmı ve Rabia Naz Vatan’ın annesi Atika Vatan ile görüşmeler
yapılmış, olay yerinin çeşitli bölgelerinde ve tanık ifadelerinde geçen yerlerde keşif
yapılmıştır.
Atika Vatan ile olay günü ve sonrasındaki süreç detaylı olarak görüşülmüş, ifadelerinin
üzerinden geçilmiştir.
Çatıya çıkıldığı esnada Savcılık tarafından dosyada şüpheli sıfatıyla soruşturulan Güler Vatan
sesleri duyarak dışarı çıkmış, avukatların ziyaret sebebini sormuş, kendisiyle kısa bir görüşme
gerçekleştirilmiştir. Kendisi, daha önce de inceleme için birilerinin geldiğini fakat ilk defa bu
kadar ayrıntılı inceleme yapıldığını, bu nedenle şaşırdığını belirtmiştir.
Olayın gerçekleştiği iddia edilen çatıda incelemeler yapılmış, çevredeki çatıyı gören binalarda
bulunanların ifadeleri kontrol edilmiştir. Ayrıca aynı şekilde çatıda çantanın bulunduğu
belirtilen yer, ifadeler ve bulunduğu sırada kolluk tarafından çekilen fotoğraflar arasında
karşılaştırma yapılmıştır. Özellikle çatıyı bu şekilde incelemek ifadeler ve çanta konusunda
çelişkileri anlayabilmek açısından çok önemli olmuştur.
Fındıklık ve çatı tarafımızca fotoğraflanmış, üzerinde çalışılmış, ifadeler ile karşılaştırılmıştır.
Olay sırasında seslerin duyulduğunu belirten ifadelere ilişkin mesafeler detaylı incelenmiştir.
Ayrıca işbu fotoğraflar, mesafe- düşüş ve diğer detayları anlayabilmek adına çeşitli uzmanlar
ile paylaşılmış ve görüş alınmıştır.
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4- SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ EKSİKLİKLER
1-

Hastane Süreci

Müteveffa çocuk Rabia Naz, olay yerinde ağır yaralı halde bulunduktan sonra, etrafta bulunan
şahıslar tarafından 112 Acil Servis aranarak acil sağlık personelinin olay yerine intikali
sağlanmış, Rabia Naz’ın ambulans vasıtası ile hastaneye nakli sağlanmıştır. Hayata döndürme
çalışmaları akabinde Rabia Naz’ın vefatı sonrası yapılması gereken işlemlere baktığımızda
bunların yerine getirilmediği görülmüştür.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 86. maddesinde belirtildiği üzere yaralı ve
cesetten çıkartılan delil niteliğini haiz eşyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi
gerekirken, yasal bu zorunluluk yerine getirilmemiş, Müteveffa Rabia Naz’ın üzerinde
bulunan, önemli bir delil niteliğini haiz çoraplarının kaybolduğu görülmüştür.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 86. maddesi gereği zorunlu olan, delillerin adli
makamlara aynen ve eksiksiz tesliminin ilgili ve görevli kişi tarafından yerine getirilmemesi
soruşturmayı sekteye uğrattığı gibi kamu görevlisinin görevini yapmaması fiili bakımından
TCK 237. maddesi gündeme gelecektir. Sorumluların TCK 237. maddesi gereği cezai
soruşturmaya tabi tutulmadığı ayrıca görülmüştür.

2-

Olay Yerinde Delil Toplama Süreci

Olay yerine 17.35 sıralarında kolluk görevlileri intikal etmiş, görevlilerin bir kısmı bina
girişini kontrol altına aldığını diğer kısmı ise olay yeri çevresinde trafik kazasına ilişkin delil
araştırması yaptıklarını beyan etmiştir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 4 gereği olay yerine planlı bir gidiş
hazırlığı yapılmış olması gerekirken bu yerine getirilmemiş, ifadelerden ve tutanaklardan
anlaşıldığı üzere rastgele ve özensiz hareket etmiştir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 5 gereği gibi olay yerinde alınması
gereken önlemler alınmamıştır. Olay yerindeki kalabalığın uzaklaştırılması gerekirken kolluk,
olay yerinde bulunan şüpheli dahi olabilecek şahıslarla beraber, olayın olabileceği yerleri
birlikte incelemiş, olay yeri yakınında bulunan şahıslar kontrol edilmemiş, şahitlerin
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birbirleriyle konuşmaları engellenmemiştir. Aynı şekilde olay yeri olduğundan şüphelenilen
Vatan Apartmanı’nın giriş çıkışları engellenmemiş, çatıda bulunan müteveffaya ait çanta,
kolluğun çatıdaki incelemesinden saatler sonra vatandaşlar tarafından bulunmuştur.
İfadelerden anlaşıldığı üzere, olay yeri olabileceğinden şüphelenilen Vatan Apartmanı’nın
giriş çıkışlarının kapatıldığı belirtilse de apartmana giriş çıkışlar devam etmiş, emniyet şeridi
çekilmemiş, apartman içerisinde şahıslar bulunmaya devam etmiştir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 6 gereği olay yerinin, olay yeri olabilecek
yerlerin sistematik incelemesi yapılmamıştır. Olaydan kısa bir süre sonra olay yeri olabilecek
Vatan Apt. merdivenleri temizlenmiş, çatıda bulunan çanta kolluk incelemesinden saatler
sonra vatandaşlar tarafından bulunmuş, apartmanın giriş çıkışları etkin bir şekilde kontrol
edilmemiş, müteveffanın odasında etkin bir arama yapılmamış, müteveffanın ağır yaralı
olarak bulunduğu yerde inceleme yapılmamıştır.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 7 gereği olay yerinin krokisi
çıkarılmamıştır.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 8 gereği yapılan inceleme sonrasında
belirlenen önemli yerlerin fotoğrafı çekilmemiş, delil niteliğinde olan çanta bulunmadan önce
çatıdaki incelemeler esnasında çanta bulunamamış fakat inceleme esnasında fotoğraf
çekilmemiş, çanta bulunduktan sonra dahi yeri değiştirilerek bulunduğu yerden başka bir
yerde fotoğrafı çekilmiştir. Bazı kolluk görevlilerin ifadesinde fotoğraf çekildiği belirtilse de
dosyada önemli yerlerin ve delillerin usulüne uygun fotoğrafları mevcut değildir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 13 gereği, inceleme esnasında bulunan
delillerin bulundukları yerde etiketlenip kayıt altına alınması gerekirken bu yerine
getirilmemiştir. Elde edilen deliller ambalajlanmamıştır. Kolluk görevlilerinin ifadelerine
baktığımızda, dosyada önemli olarak görülen delillerden olan müteveffaya ait çanta,
bulunduğu yerden başka bir yerde fotoğraflandığı gibi, çanta bu madde gereği, bulunduğu
yerde etiketlenip ambalajlanması gerekirken, kolluk görevlisi olan Selim Aktaş tarafından
bizzat karakola götürülüp usule aykırı bir şekilde burada başka kolluk görevlileri tarafından
açılıp incelenmiştir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 14 gereği gibi yerine getirilmemiştir.
Müteveffanın odasında bulunan günlükler olay günü teslim alınmamış, daha sonra alınmıştır.
Alındığında ise bazı sayfaların yırtık olduğu görülmüştür. Ambalajlanmadan ve
etiketlenmeden gelişigüzel karakola götürülen çantanın burada incelenmesi de bu kapsamda
ayrıca değerlendirilmelidir.
Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası Ve İlgili
Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 15-16-18 gereği delillerin uygun
maddelerle ambalajlanıp saklanması görevi yerine getirilmemiştir.
Bu kapsamda baktığımızda kolluk tarafından yapılan olay yeri incelemesi gereği gibi
yapılmamış, zamanında deliller toplanmamış, delillerin niteliğinin kaybolmasına neden olacak
şekilde davranışlar sergilenmiştir. Kamu görevlisinin görevini yapmaması fiili bakımından
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TCK 237. maddesi gündeme geleceği gibi aynı zamanda bu fiillerin delillerin yok edilmesi,
gizlenmesi sonucunu da meydana getirmesi nedeniyle TCK 281. madde gereği ilgililerin
sorumluluğu doğacaktır. Sorumluların TCK 237. madde ve de 281. madde gereği cezai
soruşturmaya tabi tutulmadığı ayrıca görülmüştür.

3-

Bilirkişi Raporları

Dosya kapsamında alınan bilirkişi ve adli tıp raporları müteveffanın bulunduğu yer göz önüne
alınmadan soyut değerlendirmeler içermektedir. Meydana gelen yaralanma ile
düştüğü/atladığı/atıldığı iddia edilen yükseklik arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekir.
Örneğin, çatı yüksekliği ile meydana gelen yaralanmalar arasında bir ilişkinin kurulması
bakımından bir değerlendirme yapılmamıştır. İntihar ihtimalinin incelenmesi için söz konusu
yükseklikten (ön taraftan 18.6 metre, fındıklık tarafından yaklaşık 15 metre) atlayan,
müteveffanın özelliklerine sahip birinde meydana gelecek yaralanmaların neler olacağı,
mevcut yaralanmalar ile bu yüksekliğin uyumlu olup olmadığı incelenmelidir. Bilirkişi ve adli
tıp raporları, olay yeri görülmeden, olayın özellikleri göz önüne alınmadan, çevresel koşullar
incelenmeden, müteveffa çocuğun kemik kırıklarına ilişkin röntgen filmi çekilmeden
hazırlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu raporların tamamı eksik incelemeyle oluşturulmuştur.

4-

Olay Gününden Sonraki Süreçte Delillerin Toplanması

İlgili olayın araç kazası ile meydana geldiği şüphesi mevcut olmasına rağmen işbu olayın
gerçekleştiği Giresun ili ve Eynesil ilçesine giriş çıkışlarında mevcut otoyol veya yan yollara
ilişkin EDS Kayıtları toplanmamıştır.
Olay yerine yakın zamanlarda geçtiği belirlen mikser araçlarında bulunduğu belirtilen kamera
görüntüleri toplanmamıştır.
Müteveffayı son gören kişin olan Mehmet Ali Somuncuoğlu’nun beyanları çok önem arz
etmesine rağmen işbu kişinin beyanlarının teyit edilmesi amacıyla işbu kişinin bulunduğu
yerlere ait kamera görüntüleri veya sair yöntemlerle herhangi bir şekilde tespit edilmesine
yönelik deliller toplanmamıştır.
Olay yerine yakın baz istasyonlarına ait HTS kayıtları incelenerek olay saatine yakın saatlerde
sinyal veren telefonların incelenmesine yönelik HTS kayıtları talep edilmemiştir.
Olayın gerçekleşme şekli yüksekten düşme/atlama/atılma olasılığına binaen olaya uygun
başka yüksek yerlerin olup olmadığının araştırılması yapılmamıştır.
Olaydan sonra Müteveffanın götürüldüğü ambulans ve hastaneye ait kamera kayıtlarının
mevcut olduğu ve işbu kamera kayıtlarının delil niteliğinde ve olayın aydınlatılmasında
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ehemmiyeti olmasına rağmen geç talep edilmiş, kamera kayıtları alındığında kayıtların
üzerine başka kayıtların yapıldığı görülmüştür.
Dosyadaki önemli delillerden biri olan müteveffaya ait çanta üzerinde yapılan parmak izi
incelemesinde herhangi bir ize rastlanmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu
düşünüldüğünde, çanta üzerindeki izlerin silinmiş olması bakımından kuvvetli şüphe
bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili sorumlu olabilecek kamu görevlileri hakkında herhangi bir
tahkikat yapılmamıştır.

Sonuç
Bu rapor konusu Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili 2018/525 numaralı soruşturmayı
yürüten Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.07.2020 tarihli 2020/762 karar
numaralı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.
Dosya üzerinden yaptığımız incelemeler neticesinde, soruşturma aşamasında yukarıda yazılı
olan oldukça yüksek sayıda eksiklik tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu eksiklikler maddi
gerçeğin ortaya çıkmasını oldukça güçleştirmiştir. Eksikliklerin çok fazla olması ve
soruşturma aşamasında ilgili kamu görevlilerinin gelişigüzel davranması göz önüne
alındığında delillerin kaybolması, eksik toplanması bakımından kasıt olduğu ve maddi
gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmiş olabileceği şüphesini doğurmaktadır.
Lehe ve aleyhe olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlü olan savcının, olay
gecesi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmesine karşın, Rabia Naz’ın kıyafetlerinin ailesine
teslimi talimatı vermesi, inceletmeye göndermemesi sonucu süreçte delillerin niteliğindeki
bozulmalar, olayın olduğu andan itibaren 7 ay sonra yapılan keşfe kadar olay yerine hiç
gitmemesi, savcılığın sorumluluğunu tartışılır kılmaktadır.
Ayrıca dosyaya sonradan atanan 16.07.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair
kararı veren Savcı olay yerine hiç gitmemiştir.
İncelenen dosya, tüm raporlar, görüşülen kişiler ve Adli Tıp doktorları sonucunda; dosyadaki
eksiklikler ve ihmaller sebebiyle Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten atıma, itilme,
kaçma, düşme veya araç çarpması sonucu gerçekleştiğine dair kesin bir kanaat belirtmek
mümkün olmamıştır.
Aynı zamanda; Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten atıma, itilme, kaçma, düşme veya
araç çarpması sonucu nasıl gerçekleştiğine dair, bu sebeplerden herhangi birini %100
eleyebilmek de mümkün olmamıştır.
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edildiği üzere, müteveffa çocuk Rabia Naz’ın kamuoyu
tarafından hassasiyetle takip edilen şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmanın çok ciddi
eksiklikle yürütülmüş olduğu görülmektedir. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması, yurttaşların
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aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi ve adaletin tecellisi için yukarıdaki eksikliklerin
ivedilikle yerine getirilmesi elzemdir.
Rabia Naz’ın düşme, atlama, itilme, araç kazası veya sair nedenlerle nasıl gerçekleştiğinin
tespitinin yapılması için eksikliklerin giderilmesi gerektiği, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün
şüpheli ölüm olduğu ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 16.07.2020 tarihli
Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair kararın yerinde olmadığı ve Rabia Naz Vatan’ın şüpheli
ölümünün aydınlatılması için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği kanaatimizdir.
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