
 

BİLGİ ALMA TUTANAĞI 

 

İFADENİN ALINDIĞI YER : TEM Şube  Müdürlüğü 

İFADENİN ALINDIĞI TARİH VE SAATİ : 19.12.2016 Saat:22:33 

              

   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     : KENDİ BEYANINA GÖRE 

T.C. VATANDAŞLIK NUMARASI  :  

ADI VE SOYADI     : Tahsin ÖZKAN  

BABA VE ANA ADI     : Ali Osman - Havva   

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Ankara – 28.09.1982 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER  : Trabzon – Of  

CİLT NO-AİLE SIRA NO-SIRA NO :  

UYRUĞU - CİNSİYETİ    : T.C 

MEDENİ HALİ- ÇOCUK SAYISI : Evli  - - 

EĞİTİM DURUMU  : Harp Okulunda Sutasak öğrenci  

İKAMET ADRESİ   : Cevizlidere mahallesi Atıf kansu caddesi 

168/13 Çankaya-Ankara 

İŞ YERİ ADRESİ  : TRT Haber  

TELEFONU (EV-İŞ-CEP-İRTİBAT) : 0545-781-53-61  

FAX NUMARASI      :  

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :  

MESLEĞİ/RÜTBESİ : Kameraman 
 

19.12.2016 günü saat:19:00 sıralarında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 

Ankara’da katıldığı bir sergide Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan tarafından gerçekleştirilen 

silahlı suikast neticesi hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız. 

 

Ben TRT Haber ve Spor yayınları dairesi başkanlığında kamera servisinde kameraman olarak 

görev yapmaktayım. 19.12.2016 tarihli birimimizde nöbetçi iken birim şefimin olan Birol Sevimli’nin 

verdiği görev üzerine malzememi hazırladım. Açılışa gitmiş olduğumuz serginin 3G(Bulunulan yerden 

canlı yayın yapmaya ve merkeze aynı anda görüntü aktarımını sağlayan sistem) olup olmadığını şefime 

sordum. Muhabirinde bunu istediğini söylemesi üzerine bende 3g canlı yayın cihazımı olarak muhabir 

arkadaşım Huriye İyiçınar Coşkun ile birlikte haber çekmek için çağdaş sanatlar merkezine gittik. 

Normal şartlarda bu haberlere çok gitmezdik fakat gündemimizde olan Suriye için açıklama olur diye 

bu haber için gittik. Salona girdikten sonra cihazımı yerleştirip 3G cihazımı test etmek için 0545-781-

53-61 nolu numaramdan saat 18.14 de 0321-463-49-35 numaralı TRT 3G TEST KONTROL birimi 

arayıp yayını test için görüştüm. Hangi amaçla burada olduğumu söyledim. Muhabir arkadaşım 

Büyükelçinin basın sorumlusu olduğunu öğrendiği bayana Büyükelçinin Suriye ile ilgili görüş bildirip 

bildirmeyeceğini sordu. Basın sorumlusu sergi açılışı olduğu için siyasi konulara girmeyeceğini fakat 

sizin için bunu büyükelçiye sorarım dedi. Daha sonra büyükelçi geldi ve basın sorumlusu bizlere Suriye 

ile ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. Fakat ben tedbirli davranarak 3g cihazımı da açtım. Sırası ile 

konuşmacılar konuşmasını yaptıktan sonra Sıra Büyükelçiye gelmişti. Büyükelçinin konuşması 

esnasında yakın plan yaptığım çerçevede görüntü içerisine Polis olduğunu düşündüğüm, takım elbiseli 

ve yakasında ne rozeti olduğunu bilmediğim bir rozet vardı bu kişi kamera ile yapmış olduğum çerçeve 

içerisine girmeye başladı. Şahısla kenara çekilmesi için göz göze gelmeye çalıştım. Fakat gelemedik. 

Daha sonra silah sesleri gelmeye başladı. Refleks olarak kamera açısını genele çıkartmak istedim ve 

geneli alıp kameramı tripod un üzerine koyup,  koşmaya başladım. Daha sonrasında tekrar dönüp daha 

iyi bir görüntü alabilir miyim düşüncesi ile baktığımda silah sesleri ve bağırma sesleri gelince can 

havliyle koşmaya devam ettim. Aşağıya indiğimde bağrışmalar ve panik havasında herkes Ambulans 

diye bağırdığını hatırlıyorum. Daha sonrasında ben kameramı almak için biraz bekledim. Haberci 

refleksiyle içeride olup biteni anlamak için bekledim bu esnada içeriye sivil giyimli 2 tane polisin 

girdiğini gördüm. Bundan çok kısa bir süre sonra Özel Harekât Polisleri içeriye girmeye başladı. Bir 

Zaman geçtikten sonra yanımda duran birinin telsizinden şahsın etkisiz hale geldiğini duydum. Bunun 
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üzerine tekrar Salona girdiğimde hala silah seslerini duydum ve tekrar dışarıya çıktım. Dışarıda Sayın 

İçişleri Bakanımızın alana geldiğini gördüm. Polislerin Bakanımıza çatışmanın devam ettiğini 

söylemesi üzerine alanda beklemeye başladık. Yanımdaki polislerin bana kim olduğumu sorduklarında 

kendimi kameraman olarak tanıttım. Bunun üzerine polisler beni Bakanımızın yanına götürdüler. 

Olayın esnasında salon içerisinde olan kişilerle görüşmek istediğinden dolayı bizleri Bakanımızın 

yanına götürdüler. Bende Bakanımıza yaşadıklarımı anlattım. Anlattıktan sonra orada bulunan bir polis 

amiri yanıma refakat etmesi için bir görevli vererek görüntüleri almak için tekrardan salona çıktık. 

Kamaramın çalışıyor olduğunu gördüm ve diğer haber ayrıntılarını çekmek için kameramı kapatmadan 

olay yerini çekerek çıktım. Daha sonra görüntüleri izlemek amacıyla beni Bakanımızın yanına 

götürdüler. Bakanımıza görüntüleri izlettikten sonra dışarıya çıkardılar. Lobide beklerken polislerin 

elinde görüntüleri görünce şok oldum. Çünkü görüntülerin bana ait olduğunu daha sonradan fark edince 

bunun nasıl servis edildiği konusunda öncelikle TRT İNCES KAYIDI (DAHİLİSİ 0312-463-4825) 

aradım. Almış olduğum cevap beni daha da endişelendirdi. Daha sonra 2286 (sistemciler) dahilden 

aradığım da görüntünün silindiği şeklinde cevap aldım. Böyle bir şeyin olması hiçte normal değildi. 

Silinmesinin kimin talimatı olduğunu sorduğumda “kim olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım (4641) 

Kezban Hanımdı bi arayıp sorayım” şeklinde cevap aldım. Bu yayın akışının tamamı 3G olarak TRT 

Haber merkezine gitmiştir. Daha sonra polislerle birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geldik.  

Bu bilgi alma tutanağı tarafımızdan tanzimle okunup/okutturulup doğruluğu anlaşıldıktan sonra 

altı birlikte imza altına alınmıştır.19.12.2016 23:40 

 

 

İFADEYİ ALAN       İFADEYİ YAZAN   Bilgisine Başvurulan 

 

    208263    358263         Tahsin ÖZKAN 

Tem Şb Grv.                                 Tem Şb Grv. 
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