
1 
 

 

 

BİLGİ ALMA TUTANAĞI 

 

 

BİLGİ VERENİN   : Nüfus Cüzdanına Göre 

T.C. KİMLİK NO   :  1  

ADI SOYADI   :  Huriye İYİÇINAR ÇOŞKUN 

BABA- ANA ADI   : Ali-Şenay   

UYRUĞU   :  T.C 

CİNSİYETİ   :  Kadın 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :  Konya-15.11.1981 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :  Ardahan-Posof-Çakırkoç 

İKAMET ADRESİ    :  MSB Lojmanları  Oran- 

     Çankaya/ANKARA 

İŞ ADRESİ    :  TRT Genel Müdürlüğü Haber ve Spor Dairesi Başkanlığı                                                             

İRTİBAT TELEFONLARI   : 0 541   

E-MAİL ADRESİ   : --- 

MEDENİ HALİ-ÇOCUK SAYISI  : Evli-(2) 

MESLEĞİ EKONOMİK DURUMU : Muhabir  

EĞİTİM DURUMU   : Üniversite Mez.  

SABIKA DURUMU   :  Yok 

BİLGİNİN ALINDIĞI YER   : Ankara Emniyet Müdürlüğü (TEM Şb. Müdürlüğü) 

 Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde-48: "Tanık, kendisi veya 45. maddenin birinci fıkrasında 

gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. 

Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. Bilgisine başvurulan şahsa, CMK' nun 48. maddesi 

açıkça anlatıldı, adı geçen: "Tarafıma okunan CMK' nun 48. maddesini anladım. Ben bana sorulan konular 

hakkında kendi hür irademle bilgi vermek istiyorum" dedi. 

 

SORULDU:19.12.2016 GÜNÜ SAAT:19.05 SIRALARINDA İLİMİZ ÇANKAYA İLÇESİNDE 

BULUNAN ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİNDE Kİ RESİM SERGİSİNİN AÇILIŞI SIRASINDA  

RUSYA ÜLKESİNİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV’UN SUİKAST SONUCU 

ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI İLE İLGİLİ BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ. 

 

CEVABEN: Yukarıda verdiğim bilgiler doğrudur ve bana aittir,  Ben yukarıda adresini vermiş olduğum 

yerde ikamet etmekteyim. Yaklaşık beş senedir ikamet etmekteyim. TRT Genel Müdürlüğünde 2010 yılından 

beridir çalışmaktayım. Bugün yanı 19.12.2016 tarihinde Çankaya İlçesinde bulunan Çağdaş Sanatlar 

Merkezinde 19.12.2016 günü saat: 18.30 sıralarında  Resim sergisinin  açılışının yapılacağı bildirildi. Açılışa 

Rusya Büyükelçisinin katılacağı da bildirilerek takip etmem söylendi. Ben, kameraman Tahsin PİŞKİN ile 

birlikte hazırlığımız yaparak belirtilen yere saat:18.20 sıralarında intikal ettik. Orada bulunan fotoğrafçı ile 

röportaj yaparak görüntü aldık. Tahminen saat: 18.40 sıralarında Rusya Ülkesi Ankara Büyükelçisi Andrey 

KARLOV açılışın bulunduğu yere geldi. Rusya ülkesi Ankara Büyükelçisi gelir gelmez beş dakika içerisinde 

açılış programı başladı. İlk önce fotoğraf sergisini düzenleyen Timur ÖZKAN açılış konuşması yaptı. 

Sonrasında Çankaya İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak bildiğim bir bayan konuşma yaptı. Bu 

konuşmalar kısa oldu. Devamında Rusya Ülkesi Ankara Büyükelçisi Andrey KARLOV kürsüye konuşma 

yapmak için çıktı. Konuşmaya başladığı esnada saldırgan Büyükelçinin sağ arka tarafına geçti. Saldırgan olayı 

gerçekleştirmeden önce çok soğukkanlı olduğunu gördüm. Büyükelçi konuşurken saldırganın tedirgin 

olduğunu farkettim. Büyükelçinin konuşma yapmadan önce ben kameranın yanında ayakta duruyordum. 

Sonra not haber yapmak için sağ tarafta bir tabure vardı oraya geçtim. Büyükelçi konuşmaya başladı, 

konuşmasında iki ülke arasında normalleşme başladıktan sonra ilk etkinliğimiz dedi, samimi ve dosthane bir 

şekilde konuşma yaptı. Büyükelçinin konuşmasının ortasına doğru saldırgan Büyükelçiye üç el ateş etti. 

Büyükelçi saldırganın ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü. Bizde panik halinde orada bulunanlarla birlikte 

yere yattık. Sonrasında orada bulunanlar çığlıklar attık. Yere yatar yatmak ben hemen 155 Polis İmda 
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telefonunu arayarak hızlı bir şekilde Rusya ülkesi Ankara Büyükelçisinin vurulduğunu, adresi söyledim. Hatta 

Emniyet görevlileri duysun diye telefonu kapatmadım. Silahlı saldırgan  Halepte, Suriye’de biz ölüyoruz, 

burada da siz öleceksiniz diyerek havaya çok sayıda ateş etti. Ben burdan ölmeden gitmeyeceğim. Sonrasında 

ateş etmeden mütevellit üzerimize duvar parçaları geldi. Saldırgan sivillere dokunmayacağım, sizler 

çıkabilirsiniz dedi. Bizler olay mahallinde bulunduğumuz yerden merdivenlere doğru sürünerek dışarı çıktık. 

Sonrasında biz dışarı çıktıktan sonra yukardan ateş sesleri halen gelmekteydi. O sırada dışarı çıkar çıkmaz 

TRT haber merkezini arayarak bilgi verdim. Canlı yayına telefon bağlantısı yaptım. Canlı yayında saldırganın 

canlı yayında gördüklerimi anlattım. Akabinde güvenlik güçleri gelerek olaya müdahale ettiler. Gerekli 

güvenlik tedbirlerini aldılar. Yukarıda nasıl bir gelişme oldu bilmiyorum. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz 

hale getirdiğin dışarıda bulunduğum esnada duydum. Ben ve kameraman arkadaşımla açılışın olduğu yere 

girerken herhangi bir kimlik kontrolü yapılmadılar. Orada girişte Özel Güvenlik görevlileri bulunmaktaydı. 

Benim anlatacaklarım bunlardan ibarettir. Anlattıklarıma başkada ekleyecek bir husus yoktur. Benim 

bildiklerim ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi. Alınan ifadesi okunduktan sonra altı birlikte imza 

altına alındı. 19.12.2016 Saat:23.00 

 

 

 

İFADEYİ ALAN    İFADEYİ YAZAN           İFADE SAHİBİ 

 

Tem.Şb.Md.de Gör.    Tem.Şb.Md.de Gör.   Huriye İYİÇINAR ÇOŞKUN
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