
Sayfa 1 / 2 

 

 

BİLGİ ALMA TUTANAĞI 

 

İFADENİN ALINDIĞI YER : TEM Şube Müdürlüğü 

İFADENİN ALINDIĞI TARİH VE SAATİ : 24.12.2016 Saat: 18.50 

   

   Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru cevap vermemem veya 

yanlış bilgi verdiğim takdirde hakkımda cezai kovuşturma yapılabileceği söylendi.( 147/1-a ) 

 

İFADE VERENİN     : NÜFUS CÜZDANINA GÖRE 

T.C. VATANDAŞLIK NUMARASI  :   

ADI VE SOYADI     : Ferdi KÖÇER 

BABA VE ANA ADI     : Mehmet-Kadın  

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Çamlıdere-22.08.1987  

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER  : Ankara-Çamlıdere-Osmansin  

CİLT NO-AİLE SIRA NO-SIRA NO :   

UYRUĞU - CİNSİYETİ    : T.C – E. 

MEDENİ HALİ- ÇOCUK SAYISI : Evli-1 

EĞİTİM DURUMU  : Ortaokul 

İKAMET ADRESİ   : Şehit Kubilay 1741 Sok  

 Keçiören / Ankara 

İŞ YERİ ADRESİ  : Strazburg Cad. No:18 Çankaya / Ankara 

TELEFONU (EV-İŞ-CEP-İRTİBAT) : 0 544 878 6067 – 0312 331 3467  

FAX NUMARASI      : - 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : benlikitapevi@hotmail.com  

MESLEĞİ/RÜTBESİ : Kitapevi Sahibi 

  

Benim yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir. Halen yukarıda açık 

adresini vermiş olduğum yerde eşim ile birlikte oturmaktayım. 1997 yılında ailemle birlikte 

Ankara’ya geldim. Ankara’ya geldiğimizden beri Şentepe Mahallesinde ikamet etmekteyim. 

Ortaokul mezunuyum ve okul bittikten sonra farklı işlerde çalıştım 2009 yılında kardeşim Fatih 

GÖÇER ile birlikte kırtasiye dükkânı açtım, 2013 yılında yukarıda adresini vermiş olduğum 

işyerine taşındım ve burada sadece kitap satışı yapmaya başladım. İşyerimde perakende, toptan ve 

internet üzerinden satış yapıyoruz. İş yerimde Fetullah Gülen’in kitapların dışında tüm dini kitaplar 

mevcuttur ve işimizin büyük bir kısmını internet üzerinden yapmaktayız ve sitemizde sekiz binin 

üzerinde kitap mevcuttur. Bu kitap listesi, Türkiye genelinde resmi olarak basılan kitapların 

listesinin bulunduğu KİBO üzerinden paket şeklinde satılmakta olup, bu liste belli bir ücret karşılığı 

satın alınıp internet sitesine yüklüyoruz. Kitapçıların tamamı bu şekilde çalışır. Bu yüzden belli bir 

kesime, cemaate veya gruba yönelik bir yaklaşımımız yoktur.  

Bu gün yani 24.12.2016 günü işyerime gelen görevliler Mevlüt Mert ALTINTAŞ isimli bir 

şahsı tanıyıp tanımadığımı ve bu isimde bir müşterim olup olmadığını sordular,  bu şahsı isim 

olarak tanımadığımı, sürekli gelen müşterilerimiz dışındaki müşterileri hatırlamamızın mümkün 

olmadığını, işyeri girişinde veya içinde herhangi bir kamera kaydının bulunmadığını ancak 

satışlarımızın büyük bir kısmının internet üzerinden yapıldığını, şahsın internet üzerinden satış 

yapılmışsa kayıtlarımızdan bu şahsı bulabileceğimi söyledim. Yaptığımız incelemelerde Mevlüt 

Mert ve Mevlüt Mert Altıntaş adına ika ayrı kayıt olduğu, mevlüt mert adına 20.05.2016 tarihinde 

17 adet farklı yazar ve kitapevlerine ait kitap siparişi verdiği, kitapların ücretini Yapı Kredi Bankası 

üzerinden ödediği ve kitapların UPS kargo üzerinden verilen adrese gönderildiği,  Mevlüt Mert 

Altıntaş adına 07.12.2015 tarihinde 5 adet farklı yazar ve kitapevlerine ait kitap siparişi verdiği, 

kitapların ücretini Kuveyt Türk Bankası üzerinden hesabımıza yatırdığı ve yine UPS kargo 

üzerinden kitapların şahsın adresine gönderildiği kayıtlarımızda çıkmıştır. Söz konusu sipariş 

bilgilerini içerir dokümanlar tarafımdan görevlilere teslim edilmiştir. 
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Ferdi Köçer’in İfadesinin 2.Sayfasıdır. 

 

Mevlüt Mert ALTINTAŞ ismini ilk kez Rusya Federasyonu Büyükelçisine düzenlenen 

suikast olayı ile duydum,  perakende satışımız çok azdır günlük olarak gelen müşteri çoğu zaman 

beş kişiyi geçmez, bu şahıs işyerimize gelen müşterilerimizden olsa mutlaka hatırlardım. 

Satışlarımızın büyük bir bölümünü internet üzerinden yapmaktayız. Türkiye’nin her yerinden 

günlük olarak yaklaşık 60-70 sipariş verilmektedir. Sipariş veren şahısları tanımam, hangi müşteri 

hangi kitabı aldı hatırlamam veya takip etmem mümkün değil.   

Benim konu ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Dedi. Alınan bilgi alma 

tutanağı tarafımızdan tanzimle okunup/okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sonra altı birlikte imza 

altına alınmıştır. 24.12.2016 Saat: 20.00 

 

 

İFADEYİ ALAN   İFADEYİ YAZAN          Bilgisine Başvurulan 

 

     209643             316935               Ferdi KÖÇER 

 Tem Şb. Gör.                     Tem Şb. Gör. 
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