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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Müşteki Halit TEKÇİ ifadesinde; 1995 tarihinde oğlu Nezir TEKÇİ’NİN Armutlu
mezrasına koyunlarını Yüksekova’ya getirmek için nakil belgesi almak amacıyla gittiğini,
yaptığı araştırmalar neticesi öğrendiği kadarıyla, oğlunun yola çıktıktan sonra ölçek mezrasında
Hacı Nazım DARA’nın evinde misafir olduğunu, jandarmanın bu köye sabaha karşı baskın
yaptığını, burada bir teğmenin oğluna “sen üzerindeki bu kıyafetlerle durursan yüzbaşı seni
öldürür, buradan evine git” dediğini, oğlunun teğmene, yüzbaşıdan koyunları satmak üzere nakil
belgesi isteyeceğini söylediğini, ancak teğmenin oğlunu gönderdiğini, oğlunun oradan ayrılarak
köyün aşağısındaki köprüye kadar gittikten sonra geri dönerek mezarlığa kadar geldiğinde
yüzbaşının oğlu Nezir’i yakaladığını, yakaladıktan sonra diğer köylülerin yanına getirip
köylülere oğlunu tanıyıp tanımadıklarını sorduğunu, onlarında korktukları için tanımadıklarını
söylediğini, oğlunun evinde misafir olarak kaldığı Hacı Nazım DARA’nın da korktuğu için
evinde kalmadığını söylediğini, oğlunu yakalayan yüzbaşının adının ali osman akın olduğunu,
daha sonra Yüksekova’da tanıştığı bir askerin söylediğine göre, oğlu yakalandıktan sonra Ali
Osman AKIN adlı yüzbaşı 1 mayıs 1995 tarihinde oğlunu da yanına alarak askerlerle araziye
çıktığını, yukarı ölçek ve Onbaşılar Köyü yakınlarında bir yerde yüzbaşının oğluna sığınakları
göstermesini söylediğini, oğlunun herhangi bir sığınak bilmediğini söylemesi üzerine yüzbaşının
askerlere dönerek aralarında kaç tane kürt olduğunu sorduğunu, kendisine olayı anlatan asker ile
birlikte 23 kişinin çıktığını, bunun üzerine yüzbaşının askerlere dönerek “siz kürtsünüz o da kürt
ateş edin” emrini verdiğini, ardındanda bütün askerlere ateş emri vererek oğlu nezir’i
öldürttüğünü, daha sonra oğlunun cesedini bir mayının üzerine bırakarak uzaktan kumanda ile

patlattığını, bu olayı kendisine elektronikçide tanıştığı bir askerin anlattığını ancak kendisinin de
başının belaya girmesinden korkan askerin ismini söylemediğini, oğlunun yalnızca üzerine
giydiği elbiseler nedeniyle öldürüldüğünü, hiçbir şekilde terör örgütü ile ilgisini olmadığını
beyan ettiği,
Şüpheli Ali Osman AKIN’ın alınan ifadesinde; nisan 1995- ekim 1995 tarihleri arasında
1/18 iç güvenlik taburunda yüzbaşı rütbesi ile hareket eğitim subayı olarak görev yaptığını, bu
birliğin o dönemde Yüksekova ilçesinde konuşlandırıldığını, iddia edildiği gibi Nezir TEKÇİ
isimli bir sivil şahsın yakalanmadığını, tarafından sorgulanmadığını, kurşuna dizilerek
öldürülmediğini, olayın tamamen hayali ve iftira olduğunu beyan ettiği,
Olay ile ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 2004/956 sayılı
soruşturma dosyasının 29/06/2004 tarihinde 2004/29 görevsizlik karar sayısı ile Van
DGM'negönderildiği, dosyanın 2004/552 soruşturma numarasına kaydedildiği, bu soruşturma
dosyasının da 10/08/2004 gün ve 2004/151 görevsizlik kararı ile Van Askeri Savcılığına
gönderilmiş olduğunun Van Özel Yetkili Cumuriyet Başsavcılığı’nın 07/05/009 ve 2009/2-564
sayılı yazısı ile anlaşılmış olduğu,
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına yazılan müzekkereye verilen
cevabi yazıda, adı geçen dosyanın 12/08/2004 tarih ve 2004/137 müt. sayılı yazı ile soruşturma
emri verilmesi için van jandarma asayiş kolordu komutanlığı’na gönderildiği ve olay ile ilgili
olarak herhangi bir soruşturma emri verilmediğinin belirtildiği, 10/02/2010 tarihinde verilen
cevabi yazıda istenen soruşturma dosyasının arşivde araştırılması sonucunda yıl sonu arşiv
işlemleri faaliyeti nedeniyle imha edildiğinin belirtilerek bu duruma ilişkin tutanağın
gönderildiği,
Şüpheli Ali OsmanAKIN’ın geçmişte görev yaptığı birliklerin sorulması üzerine
genelkurmay başkanlığı kara kuvvetleri komutanlığı tarafından 23/12/2010 tarihinde verilen
cevabi yazıda şüphelinin 1992-1996 yılları arasında çanakkale 18’inci zh. tug. 1’inci mknz p. tb.
k.lığı’nda görev yaptığının belirtildiği,
Olaya ilişkin olarak tanık Yunuş ŞAHİN’in alınan ifadesinde özetle; 1995 yılında
Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde Ortaköy Gelibolu Piyade Taburunda Piyade olarak askerik
görevini yaptığını, aynı yıl taburunYüksekova’da görevlendirildiğini, burada on gün kaldığını,
bir gün adının Nezir TEKÇİ olduğunu sonradan öğrendiği bir şahsı taburun birinci bölüğünün
yakaladığını, kendisinin ikinci bölükte görevli olduğunu, o gün her bölükten bir kısım olacak
şekilde toplam 50 kişinin dağa operasyona çıktığını ve Nezir TEKÇİ’nin de yanlarında
operasyona getirildiğini, rütbelilerden 1. bölüğün komutanı Ali Osman AKIN ve 2. bölükten
soyadını bilmediği Kemal Teğmen ve adlarını hatırlamadığı başka rütbelilerinde olduğunu, Nezir
TEKÇİ’nin dağda teröristlerin ve silahların yerini göstersin diye yanlarında getirildiğini, Ali
Osman AKIN adlı yüzbaşının yakalanan Nezir’e “bize PKK'nın yerini ve silahları göster”
dediğini, Nezir’in “yerlerini bilmediğini, gösteremeyeceğini”söylediğini, bunun üzerine Ali
Osman’ın Nezir’e “seni öldüreceğim” dediğini, Nezir’in “benim bir suçum yok, ne yaptım
ki”dediğini, sonra Ali Osman’ın Nezir’i alıp kendilerinden 10 metre kadar ileriye götürdüğünü,
kendilerine hitaben “aranızda hangileri kürtse parmak kaldırsın” diye sorduğunu, yaklaşık 20 kişi
parmak kaldırınca Ali Osman’ın NEZİR’i göstererek kürt olanlar ateş etsin şeklinde emir
verdiğini, orada bulunan kürtlerden bir kısmının sadece kendilerinin ateş etmeyeceğini
söylediğini, yine orada bulanan Kemal Teğmen’in Ali Osman’a “komutanım isterseniz onu ben
vurayım, emir komutayı bana verin, ben vurayım”dediğini, Ali Osman’ın onay vermesi üzerine
Kemal Teğmen’in Nezir’i kolundan tutup kendilerinden 10 metre uzağa götürüp G3 ile kendisine
ateş ettiğini, bu sırada Ali Osman’ın kendilerine dönerek hepiniz ateş edin dediğini, bu sırada
bölükte 70 e yakın asker ve rütbeli olduğunu, Kemal Teğmenin mayıncıyı çağırdığını, bir süre
sonra mayının patlama sesini duyduklarını ve Nezir’in elbiselerinin havaya uçuştuğunu
gördüklerini, bir süre sonra Kemal teğmenin elinde Nezir’in gövdesinden kopmuş kafasını
saçlarından tutarak getirip kendilerine gösterdiğini, daha sonra çadırlara geri döndüklerini, birkaç

gün sonra tezkere aldığını beyan ettiği,
Tanık Halit Ateş’in alınan ifadesinde; Kendisine sorulan olayın 1995 yılının nisan
ayında meydana geldiğini, belirtilen tarihte Yüksekova Aşağıölçek Mezrasında er olarak askerlik
yaptığını, Nezir Tekçi’nin askerler tarafından yakalandığını duyduğunu, yakalandıktan sonra
Nezir’i Ali Osman yüzbaşının herkesin önünde sorgüya çektiğini, Ali Osman yüzbaşının emri
doğrultusunda Nezir Tekçi’nin 70 kişilik bir grup asker ile bir tepeye çıkarıldığını gördüğünü,
olay yerine gitmediğini, Nezir Tekçi’nin askerler tarafından kurşuna dizildiğini ve bomba
patlatılarak parçalandığını olay yerine giden asker arkadaşlarından duyduğunu, olayın nasıl
olduğunu görmediğini fakat olayı kendisine anlatan herkesin aynı şekilde olayı anlattığını beyan
ettiği,
İncelenen dosya içeriğine göre şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, Şüpheli savunması,
Müşteki ifadesi, tanık beyanları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının 10/02/2010 tarihli
yazısı, Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 23/12/2010 tarihli yazısı,
nüfus ve sabıka kaydıile tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, hakkında TCK'nın 53.maddesi gereğince güvenlik
tedbirlerine hükmolunmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 04/05/2011
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