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BASIN AÇIKLAMASI
29/05/2018 tarihinde saat:05:00 sularında Mevlana Bulvarı No:130 Çankaya adresinde
bulunan Yelken Plaza isimli Residance’nin 20. Kat bulunan Cenpa A.Ş. isimli iş yerinden bir
bayanın düşerek olay yerinde hayatını kaybettiğini Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmesi
üzerine, aynı gün 05:30 sularında olay yerine gidildiği, olay yerinde olay yeri inceleme ekibi ve
Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli incelemelerin, maktulün cesedi üzerinde ölü muayene
işleminin yapıldığı ve klasik otopsi işleminin yapılabilmesi için cesedin Adli Tıp Kurumu
Ankara Grup Başkanlığı’na sevk edilmesine karar verildiği, aynı gün Ankara Adli Tıp Grup
Başkanlığı tarafından ceset üzerinde klasik otopsi işleminin yapıldığı,
Ölenin olay günü Yelken Plaza’da birlikte bulunduğu şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk
Akand’ın şüpheli olarak ifadeleri alınmış, olay yerinde bulunan tanıklar dinlenmiş soruşturmanın
başlangıç aşamasındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu 05/06/2018 günü şüpheliler Çağatay
Aksu ve Berk Akand’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan adli kontrol talebi ile Ankara
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine mevcutlu olarak sevk edildikleri, Ankara 1. Sulh Ceza
Hakimliğinin 05.06.2018 tarih ve 2018/686 sorgu numarası ile her iki şüphelinin yurt dışına
çıkışlarının yasaklanması ve haftanın belirli günü imza atma yükümlülüğü ile adli kontrol altına
alınmalarına karar verildiği,
Soruşturma devam ederken elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucu
14/06/2018 tarihinde şüphelilerin “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma” suçundan tutuklanmaları amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulduğu,
ancak 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.06.2018 tarih ve 2018/775 sorgu sayılı kararı ile her iki
şüphelinin serbest bırakıldığı,
Olay yerinde bulunan maktul Şule Çet’e ait olduğu değerlendirilen Iphone 8 Plus cep
telefonunun çözümlenmesinin yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldığı, telefonun halen incelemede olduğu,
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığının düzenlemiş olduğu 04/07/2018 tarihli
otopsi raporuna göre; “Şule Çet’e ait olduğu bildirilen kan numunesinden DNA profili tespit
edildiği, sağ ve sol ele ait toplam 9 adet tırnak parçası ile anal ve vajinal sürüntü numunelerinden
birbirleriyle uyumlu kadın genotipte DNA profilleri tespit edildiği, tespit edilen DNA
profillerinin Şule Çet’e ait DNA profili ile uyumlu olduğunun belirlendiği, düşük düzeyde erkek
cinsiyet geni içerdiği belirlenen sağ ve sol ele ait 9 adet tırnak parçası ile anal ve vajinal sürüntü
numunelerinden Y-STR DNA analiz çalışmalarının yapıldığı, Y-STR DNA analiz çalışmaları
sonucunda karşılaştırmaya müsait Y-STR DNA profili tespit edilemediğinin belirtildiği,
Ankara Grup Başkanlığı tarafından kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılmadığı,
kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas
Kuruluna gönderilerek görüş alınmasının uygun olacağının bildirildiği,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
Telefon
Elektronik Ağ

: Ankara Adliyesi Medya İletişim Bürosu (B Blok 3. Kat No:4)
: 0312 509 33 08
: http://www.ankara.adalet.gov.tr

Faks
E-posta

: 0312 309 18 96
: ankaracbs.basin@adalet.gov.tr

Ankara Grup Başkanlığının düzenlemiş olduğu rapor içeriğinden ölenin tecavüze uğrayıp
uğramadığının ve kesin ölüm sebebinin tespiti için tüm elde edilen verilerle dosya İstanbul Adli
Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek ilgili ihtisas dairesinden bu konuda rapor istenilmesine
karar verilmiştir.
Dosyada toplanan deliller ışığında şüpheliler tekrar gözaltına alınmış “cebir, tehdit veya
hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” (TCK.109/2, 3-b,5 mad.), “cinsel saldırı”
(TCK 102/2,3-d mad.) suçlarından tutuklanmaları için sulh ceza mahkemesine sevk
edilmişlerdir.
Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırıya yönelik eylemler Cumhuriyet Başsavcılığımızca
özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller
incelenmekte ve olayın aydınlatılmasına çalışılmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
Telefon
Elektronik Ağ

: Ankara Adliyesi Medya İletişim Bürosu (B Blok 3. Kat No:4)
: 0312 509 33 08
: http://www.ankara.adalet.gov.tr

Faks
E-posta

: 0312 309 18 96
: ankaracbs.basin@adalet.gov.tr

