
İFADENİN 1.SAYFASIDIR. 

 

ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 

(CMK MD. 147) 

 

İfadenin Alındığı Yer : ANKARA TEM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 
Soruşturma C. Başsavcılığı : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

İfadenin Alındığı Tarih : 11.01.2017 Başlama Saati: 15.20   

İfadeyi Alan : 222601  

İfadeyi Yazan : 325097  

İfade Vermede Müdafi : Ahmet AKKOCA – 

Ankara Barosu  - 18403 

 

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

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

 

İfade Verenin Kimliği : Nüfus Cüzdanı 

Adı ve Soyadı : İbrahim YILMAZOĞLU  

TC Kimlik No  :  

Baba Adı   : EROL 

Ana Adı  : MÜBEŞİRE 

Doğum Yeri ve Tarihi : ANKARA – 27.04.1975 

Nüfusa Kayıtlı olduğu İl-İlçe : ÇANKIRI – KURŞUNLU – ÇUKURCA 

Cinsiyeti : Erkek 

Devamlı İkamet Adresi ve Telefonu : 

: 

Ostim Mahallesi 1317 Sokak. Yeni  

 Yenimahalle / ANKARA 0555 672 47 16 

Eğitim Durumu : Lise 

Mesleği/Rütbesi  : Esnaf 

Son İş Adresi ve Telefon No : Öz Petek Sanayi Sitesi 1390. Sokak No:36 Yılmazoğlu Makine 

Kalıp İvedik OSB Yenimahalle / ankara 

Medeni Hali : Evli  

Çocuk Sayısı : 2 

Sabıka Durumu : - 

Elektronik Posta Adresi : - 

İmzadan İmtina Nedeni Varsa : - 

   

İsnat edilen suç                  : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Amaçlı         

                                                                  Tasarlayarak Kasten adam öldürme ve kasten adam  

                                                                  Yaralama  

 

Bana isnat edilen suç anlatıldı. (147/1-b) Müdafi seçme hakkımın bulunduğu ve onun hukuki 

yardımından yararlanabileceğim, müdafiin ifade veya sorgumda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek 

durumda değil isem bir müdafii yardımından faydalanmak istediğim takdirde baro tarafından bir 

müdafii görevlendirileceği (147/1-c), yakalandığımı yakınlarımdan istediğim birisine derhal 

bildirebileceğim (147/1-d) tarafıma bildirildi. Bana isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama 

hakkım olduğu söylendi. (147/1-e) Bana şüpheden kurtulmam için somut delillerin toplanmasını talep 

edebileceğim hatırlatıldı. Aleyhime var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime olan 

hususları ileri sürmek imkânı verildi. (147/1-f) 

 

Müdafii 18403 sicil sayılı Ankara Barosu Avukatı Ahmet AKKOCA İfade Alma Yönetmeliğinin 23. 

Maddesinin (d) bendinde belirtilen: 

“Müdafii sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya 

doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi bir müdahalede bulunamaz, 

hukuki yardım maddi olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. Müdafii şüpheliye 

 bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.” metni 

yüzüne karşı okunarak kendisine hatırlatıldı. 
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İFADENİN 2.SAYFASIDIR. 

 

 

TCK. Madde 221’de belirtilen Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanabileceği ve 221. maddenin 

4. bendinde belirtilen;  

“Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte 

örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, 

örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt 

kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacağı, ayrıca kişinin bu 

bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden 

dörtte üçe kadar indirim yapılacağı” hususları, Şüpheli İbrahim YILMAZOĞLU’ ya hatırlatıldı. 

 

 

SORULDU: KISACA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ. 

CEVABEN: 1975 yılında Ankara’da doğdum. İlk okulu Mamak Keçikıran Harmanyolu İlk 

Okulunda okudum, Orta Okulu Mamak Ortaokulunda okudum, daha sonra lise eğitimimi Ulus Endüstri 

Meslek Lisesinde tamamladım. Lise zamanında Kızılayda bulunan Zafer Dershanesine gittim, daha 

sonra üniversite sınavını kazandım ancak gitmedim, Askerliğimi 3 yıl tecil ettirdim, bu arada Açık 

Öğretim’e başladım. 3 sene boyunca babama ait olan ticari takside şoförlük yaptım. 1998 yılında Acemi 

birliğim olan Konya’ya akabinde usta birliğim Kars’a askerliğim için gittim, askerlik görevimi 1999 

yılında tamamladıktan sonra memleketime döndüm. Daha sonra amcam Mustafa YILMAZOĞLU ile 

birlikte şu an çalıştığım adreste makine kalıp işine başladık. Halen de bu işte devam etmekteyim. 2002 

yılında Hatice YAMANOĞLU ile evlendim. Evliliğimden 6 yaşında erkek ve 12 yaşında kız çocuğum 

vardır. Oğlum Yiğithan Ostim İlk Öğretim Okuluna gider, Kızım İclal Ömer Halis Demir İmam Hatip 

Anadolu Lisesinde okur. Babam GATA’dan işçi emeklisidir, annem ev hanımı, eşim de ev hanımıdır. 

Kardeşim Ahu YILMAZOĞLU (GÖKTAŞ) ev hanımıdır. Kendisi Ömer GÖKTAŞ ile evlidir. Ömer 

GÖKTAŞ avukattır. 

 

SORULDU: EHLİYET VE PASAPORTUNUZ VAR MI? YURDIŞINA ÇIKIŞ YAPTINIZ 

MI? YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPTIYSANIZ HANGİ ÜLKE/ÜLKELERE NE AMAÇLA 

GİTTİNİZ, NE KADAR SÜRE KALDINIZ? SEYAHATİNİZDE YANINIZDA KİM/KİMLER 

VARDI?  

CEVABEN: Ehliyetim vardır pasaportum yoktur. Yurt dışına çıkış yapmadım.  

 

SORULDU: İSMİNİZ HARİCİNDE KULLANDIĞINIZ KOD İSMİNİZ VEYA 

LAKABINIZ VAR MIDIR? 

CEVABEN: Hayır yoktur. 

 

SORULDU: KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ E-MAİL VE E-POSTA ADRESİ VAR 

MIDIR, BUNLAR NELERDİR?  

CEVABEN: ibrahim@yilmazoglu.com adresini kişisel olarak kullanırım. Şirketim üzerinden 

infoibrahim@yilmazoglu.com adresini kullanırım. Ayrıca b_baskentli@hotmail.com, 

ibrahimyilmazoglu06@gmail.com adreslerini kullanırım. 

 

SORULDU: ADINIZA KAYITLI VE KULANMAKTA OLDUĞUNUZ GSM HAT 

NUMARASI NEDİR? BU GSM NUMARASI ÜZERİNDEN KULLANDIĞINIZ SOSYAL 

MEDYA PROGRAMLARI NELERDİR?  

CEVABEN: 0555 672 47 16 nolu telefon hattı benim üzerime kayıtlıdır ve 5-10 yıldır 

kullanmaktayım. 0532 549 88 28 nolu telefon hattı benim üzerime kayıtlıdır ancak 5 yıldır 

kullanmıyorum. 

 

SORULDU: HERHANGİ BİR VAKIF/DERNEK/SİYASİ PARTİ/SİVİL TOPLUM 

ÜYELİĞİNİZ VAR MIDIR? 

CEVABEN: Hayır yoktur.  
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SORULDU: SOSYAL DOKUNUN VE ANKARA SOSYAL DOKU GÖNÜLLÜLERİNİN 

NASIL OLUŞTUĞUNU, NE AMAÇLA OLUŞTUĞUNU ANLATINIZ? 

CEVABEN:  Sosyal Doku Vakfının nasıl ve kim tarafından kurulduğunu bilmiyorum ancak 

2012 yılı içerisinde Nurettin YILDIZ’ ın internette bulunan sohbetlerini dinlemeye başladım. Bu 

sohbetler dini içerikliydi, bu videolar genellikle sosyal doku. Com sitesinde ve youtube’ta yayınlanırdı. 

Bende buradan takip etmeye başladım. Daha sonra sohbet içerikleri hoşuma gitti. 2012 yılı içerisinde de 

İnternetten Sosyal Dokunun telefon numarasını buldum ve aradım. Telefonu Sosyal Dokuda Halkla 

ilişkilerden Sorumlu Musa ARICI isimli şahıs açtı, ben kendisine Vakfın Ankara ilinde bir şubesinin 

olup olmadığını sordum, kendisi olmadığını söyledi. Bana internet üzerinden gönüllü formunu 

doldurmamı söyledi, bende söylediği gibi Sosyal Dokunun internet üzerinden gönüllü formunu 

doldurdum. Bu süre zarfında da hala videoları sohbetleri internet takip ediyor Musa ARICI ile de telefon 

aracılığıyla dönem dönem konuşuyorduk. 2012 yılları son ayları gibi Sosyal Doku Vakfını takip eden 

Kırıkkale ilinde bulunan Murat OLPAK beni telefon ile aradı, bana Sosyal Doku’ya sizin gibi 

Ankara’da gönüllü bir çok arkadaş var, ben sırasıyla arıyorum, bir tarih söyledi ancak tam 

hatırlamıyorum, o tarihte Hacı Bayram camiinde buluşma ayardı, bende bunu kabul ederek buluşmaya 

Hacı Bayram camiine gittim. Orada 12-13 kişi kadar toplanmıştık. Orada tanıştık. Orada Murat OLPAK 

bize Ankara’da böyle toplanın aranızda düzenleyin hocanın sohbetlerini dinleyin hadis okuyun dedi. 

Bizde bunu kabul ettik sonra bize bu işi kim organize ede  bilir diye sordu, orada bulunan Tayfun isimli 

şahıs ben yapa bilirim, laptopta sohbet kayıtlarını getire bilirim dedi. Sonra Murat OLPAK Hacıbayram 

camii yanındaki evlerden birini ayarladığını söyledi, burasının ismi Ali Soylu Kültür Merkezi olarak 

geçiyordu. bu evde artık haftalık sohbet düzenlemeye başladık ancak tam verimli olmadı, bu sohbetlere 

toplam 4-5 kişi gidiyorduk. Bu merkezin anahtarı bizde olmadığı için genellikle sıkıntı çektik 1 hafta 

girebildiysek 1 hafta giremedik. 1-2 ay böyle devam etti. Daha sonra da 2013 Nisan Mayıs ayları gibi 

sohbetleri bıraktık. Sonra Murat OLPAK tekrar bizi bir araya getirdi. Bize sohbetlere derslere devam 

edin dedi. Bende bunun üzerine Murat OLPAK’a kendi evimde iftara davet ettim. İftara 8-9 kişi 

gelmişti. Ancak o gün organize eden Tayfun isimli şahıs yoktu. O olmayınca da grup içerisinde ben 

organizasyon işini yapa bilirim arkadaşları toparlaya bilirim dedim. Böylelikle 2013 yılı Nisan Mayıs 

ayları gibi Ankara ilinde organizasyon işine başladım. Ancak Nurettin YILDIZ’ ı dinlemek için sohbet 

için bir ev bulamamıştım. 2013 yılı yaz sonları gibi Anadolu Gençlik Derneğinde çalışan Mücahit isimli 

arkadaş bu derneğe bağlı öğrenci evlerinde sohbetleri yapabileceğimizi söyledi, Biz bu eve de  birkaç ay 

kadar gittikten sonra evin dolu olduğunu başka programlar yapılacağını söylemeleri üzerine biz burayı 

bıraktık. Bu dönem 8-10 kişi kadar sohbetleri düzenliyorduk. Daha sonra Maltepe de tanıdığım olan 

Nurettin isimli şahsın icralık binasında ora satılana kadar kendi teklifi üzerine burada dersleri 

düzenledik. Daha sonra orası satılınca da kendi grup üyemiz ve dersleri yapan Süleyman 

VATANSEVER’ in Etlikte bulunan evinde dersleri yapmaya başladık. Bu derslerde ben organize 

ediyordum. Ders öncesi arkadaşlara mesaj atıp bilgilendiriyordum. Süleyman VATANSEVER’ de 

dersleri veriyordu. Derslerde Riyazus Salihin okuyor hadis dinliyorduk. Biz bu dersleri yaptığımız 

sürece peyder peyi gruba katılanlar oluyordu. Bu sırada facebook üzerinden Sosyal Doku Ankara 

Gönüllüleri sayfasını açtım ve buradan hadis ve dini içerikli paylaşımlar yapmaya başladım. Sonra 

İstanbul ilinde bulunan Nurettin YILDIZ Ankara ilinde Hacıbayram Camiinde her hafta pazartesi 

akşamları sohbet vermeye başladı. Bizde bu dönem camiiye gitmeye sohbet dinlemeye gitmeye 

başladık. Grubumuzca da aynı zamanda hadis derslerine devam ettik. Bu dönem gruba katılanların 

sayısı çoğalmaya başladı. Nurettin YILDIZ yaklaşık 13 hafta boyunca ders vermeye devam etti. Kendisi 

İstanbul’da ikamet ediyordu ve günü birlik sohbet yapmak için Hacı Bayram camiine gelip gidiyordu. 

Nurettin YILDIZ’la da yüz yüze ilk tanışmamız burada oldu. Biz bundan sonra da sohbetlerimize ve 

hadis derslerimize yaz dönemleri ara vererek devam ettik. 2016 yılı başlarında da Fatih AYGÜN’ ün 

kayınpederi olan Haydar isimli şahsın evinde sohbetlerimizi yapmaya başladık. Halende sohbetlerimize 

takribi olarak 40-50 kişinin katılımıyla devam ederiz. Grup üyelerimiz içerisinde whats up grubumuz 

vardır. Ben sohbet ve ders öncesi bu gruptan arkadaşlara haber veririm. Bu grup dışında duyuru olarak 

da mesaj atarım. 2015 yılından itibaren de sabah namazlarını Pazar günleri kılmak için çeşitli camilere 

gitmeye başladık. Haftalık  ta ara ara halı saha maçları düzenliyoruz. Gruba katılmak isteyenler öncelikli 

olarak genellikle internet üzerinden sosyal dokunun sayfasında gönüllü formunu doldurur, bunun 
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akabinde orada Halkla İlişkiler Sorumlusu Musa ARICI bana yönlendirir, yeni katılmak isteyen 

arkadaşları da bazen o bazen de ben arar bilgi veririm.  

 

SORULDU: SOSYAL DOKUYA SİZİN DIŞINDINIZDA AKRABALARINIZDAN 

KATILAN VAR MI? 

CEVABEN:  Sosyal dokuya benim dışımda köylüm Salih KARAOĞLU, Dönem dönem 

eniştem Ömer GÖKTAŞ gelir başkada akrabam yoktur. Salih KARAOĞLU kendisi Yön mobilya 

mağazasında çalışır, takribi olarak benim organize işlerini üstlendiğimden beri gruba gelip gider. Ömer 

GÖKTAŞ Ankara’da avukattır. Kendisinin Cevizlidere’de ofisi vardır. Benim isteğimle gruba gelmeye 

başladı ancak ara ara gelir gider.  

 

SORULDU: ANKARA SOSYAL DOKU GÖNÜLLÜLERİNİN GİDERLERİNİN NASIL 

KARŞILANDIĞINI ANLATINIZ? 

CEVABEN:  Bu grup ta sadece toplandığımız evin 400 TL kira gideri vardır. Bunu da ben, 

Fatih AYGÜN, Gökhan ÜSTÜN ve Ömer GÖKTAŞ’ tan 100 er TL olmak üzere toplarız ve bu kirayı 

karşılarız. Başka da sohbetler esnasında dağıtılan çay top kek benzeri malzemelerin gideri oluyor, onu 

da aramızda gönüllük esasına göre alıyoruz. Herhangi bir aidat ya da ücret almıyoruz.  

 

SORULDU: BULUNDUĞUNUZ GRUBA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ VEYA BAŞKA 

BİR CEMAATTE MENSUP OLUPTA KATILANLAR VAR MI? 

CEVABEN:  Benim bulunduğum bu grupta benim bildiğim FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 

olup da sonradan grubumuza katılan yoktur, bilmiyorum. Başka bir cemaat içerisinden olup da 

grubumuza gelen var mı bilmiyorum.  

 

SORULDU: MEVLÜT MERT ALTINTAŞ’IN GRUBUNUZA NASIL KATILDIĞI, 

KİMİN VESİLE OLDUĞUNU VE KENDİSİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ KAPSAMLI 

OLARAK ANLATINIZ? 

CEVABEN:  Mevlüt Mert 2014 yılı Ekim Kasım ayları içerisinde iken kullandığımız Sosyal 

Doku Ankara Gönüllüleri sayfasında hatırladığım kadarıyla Halit ismiyle mesaj attı,  mesajda bana 

Nurettin Yıldız’ın Ankara’da bir grubu şubesinin olup olmadığını sordu, bende kendisine hadis 

derslerimizin olduğunu katılmak isteyip istemediğini sordum ve telefon numaramı verdim. Bu 

konuşmamızdan takribi 1 – 2 ay kadar geçtikten Hacıbayram’da Nurettin YILDIZ’ ın bir sohbetinden 

sonra beni telefon aradı, bana kendisinin sohbete geldiğini söyledi bunun üzerine cami avlusunda sohbet 

sonrasında buluştuk. Ben kendisine Halit diye hitap ettim ancak bana isminin Mevlüt olduğunu söyledi. 

Tam hatırlamıyorum ancak Sercan BAŞAR’da yanında idi. Konuşmamızda sohbetlere katılmak 

istediğini söyledi, bende kendisine sohbetleri ve dersleri nasıl ve nerede yaptığımız hakkında bilgi 

verdim ve sohbet yapacağımız zaman ben seni haberdar ederim dedim. Bir sonraki sohbetimizde 

kendisine her grup üyesi gibi mesaj attım, 2014 yılı Aralık ayı gibide Mevlüt Mert sohbetlere gelmeye 

başladı. Yanında arkadaşı Sercan vardı. Sercan’ı Mevlüt benimle tanıştırdı. Bana o zamanlar beraber 

ikamet ettiklerini söylemişti. Biz genellikle sohbetlerimizden önce bir tanışma konuşması yaparız herkes 

kendisini kısaca tanıtır. Mevlüt ve Sercan ilk hafta hatırladığım kadarıyla memur olduklarını 

söylemişlerdi daha sonra da Çevik Kuvvette polis olduklarını söylediler. Daha sonra derslere devam 

etmeye başladılar. Sercan Mevlüt’e nazaran daha cana yakın konuşkandı, Mevlüt’le 2 sene boyunca 

konuşmuşluğum sayılıdır. Konuştuğum kadarıyla temiz düzgün bir kişi intibahsı vardı, 2015 yaz ayı 

öncesi Mevlüt bir kere bana abi yaz geliyor burada kadınlar açık saçık giyiniyor, burada günaha 

girmektense gönüllü olarak doğuya ek göreve gidecem dedi. Bende eğer böyle ince düşünüyorsan helal 

olsun dedim. Sonra bir dönem Bitlis’e ek göreve gitti, sonra ek görevden geldikten sonra da derslere 

katılmaya devam etti. Ancak bazen Sercan’la birlikte nöbetleri olduğundan derslere katılmadıkları 

oluyordu. 2015 yılları içerisinde tam tarihi hatırlamadığım bir zamanda Mevlüt ve Sercan’ın ikamet 

ettikleri Demetevlerde bulunan evlerine bizi çağırdılar, biz o eve ben, İbrahim VARDAR, 

hatırlayamadım bir kişi ile birlikte evlerine gittik, evde sohbet ettik çay içtik, Mevlüt o zaman sohbetleri 

burada da yapa biliriz demişti. Ancak biz o evde dersleri sohbetleri düzenlemedik. O Gün burada da dini 

yönden sohbet ettik, hatta o dönem Mevlüt bize kek yapmıştı onu yemiştik.  
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Biz sohbetlerimizde tanışma safhamızda katılan gruptaki arkadaşlar kendilerini tanıtırken ad 

soyad ne iş yaptığını, memleketini ve genellikle bekar olup olmadıklarını da söylerler. Mevlüt ve 

Sercan’ı bekar olduğunu bu konuşmalardan dolayı biliyorduk. Bizde kendilerine yardımcı olmak için 

çevremizden kendilerini evlendirmek için kız baktığımız da oluyordu, hatta grup üyemiz Fatih AYGÜN 

tanıdıkları vasıtasıyla Mevlüt ve Sercan’a iki tane kızı tanıştırmak için vesile olmuştu, bu tanışmadan 

sonra da Sercan o tanıştığı kişiyle görüşmeye devam etti ancak Mevlüt görüşmedi. Bunu da bana Fatih 

AYGÜN söylemişti. Hatta Fatih bana Mevlüt’ün görüştüğü kız için kendisine abi bu kız tarikatçı ben bu 

kızla görüşemem dediğini bana söylemişti. Hatta Sercan tanıştığı o kızla evlendi 2016 yılı Temmuz ayı 

içerisinde olan düğününe gruptan arkadaşlarla katılmıştık, 

Ben her sene yaptığım gibi bekar ve öğrenci arkadaşları ramazan ayında iftara çağırmıştım, o 

dönem Sercan ve Mevlüt’te gelmişti. Yaz dönemi olduğu için öğrenci arkadaşlar yoktu. O zaman iftara 

grup üyemiz Serkan ÖZKAN ve kardeşi gelmişti. Biz iftardan sonra sohbet ettiğimizde Sercan 

evleneceği için Mevlüt’ün yanından ayrılacaktı, Mevlüt’ te tek kalacaktı, Bu esnada da Serkan ÖZKAN’ 

da kardeşlerinin ikametinden ayrılacağını ve tek kalacağını söylemişti. Bende o zaman yardım olsun 

diye ikiniz kalın evde birbirinizi değerlendirin birbirinize destek ve yardımcı olursunuz dedim. Hatta 

Serkan’a Mevlüt kirana da yardımcı olur dedim. Serkan önce bana kira almam abi dedi bende kendisine 

500 lira maaş alıyorsun yardımcı olur işte dedim o da bana abi ev bizim diye cevap vermişti. Aldığı 

maaşı da bana daha önceden sohbet esnasında 500 lira stajyer maaşı aldığını söylediğini duymuştum. 

Ben kendilerine ev arkadaşlığı sohbet arkadaşlığına benzemez iyi düşünün dedim. Sonra bir daha ki 

görüşmemiz de ikisinin aynı eve çıktığını öğrendim. Hatta birkaç ay geçtikten sonra Serkan’a Mevlüt ile 

ilgili bir sıkıntın var mı varsa sen söyleyemezsen ben Mevlüt ile konuşurum gitsin kendisine başka bir 

ev bulsun diye söylerim dedim. Ancak Serkan bana bir sıkıntılarının olmadığını memnun olduğunu 

söyledi.  

Mevlüt ve Serkan taşındıktan sonra ikisi birden 2016 yılı hatırlamadığım bir zaman da bizi yine 

evlerine sohbete ve çay içmeye çağırdılar. Bizim grup üyelerimizin eşleri de belli başlı yerde toplanıp 

sohbet ederler. O gün de yine eşlerimizi bir arkadaşımızın evine bırakmıştık. Bıraktığımız yerde 

Keçiören’de bir yerdeydi. Onu bıraktıktan sonra da Mevlüt ve Serkan’a size geleceğiz diye haber 

verdim. Onlarda buyrun gelin diye çağırdılar. O gün de ben, Murat OLPAK, Salih KARAOĞLU, 

İbrahim VARDAR, Sebahattin İPEK, Mücahit AYRANCI, Arif DEMİRİZ eve gittik, ora da sohbet 

ettik, hadis okuduk, sonra da eşlerimiz arayınca evden ayrıldık. Sohbet esnasında Mevlüt genellikle 

ikramlarla meşgul oldu ancak onunla sohbet edip etmediğimizi hatırlamıyorum.  

Ben grupta olduğum sürece grupta bulunan yaşı büyük ve sözü geçen kişilere gruptaki 

arkadaşların çoğaldığını ve bu arkadaşlara göz kulak olalım, herhangi bir sıkıntılarında bana da haber 

verin dedim. Bunu bilen İbrahim VARDAR 2016 yılı Aralık ayı başlarında bana Mevlüt Mert’in 2 

haftadır sohbetlere gelmediğini. Sabah namazlarına gelmeyi bıraktığını artık değiştiğini söyledi. Ben o 

dönem kendisiyle konuşmadım ancak 15.12.2016 Çarşamba günü yine eşimi bir sohbet için 

Aydınlıkevler’e bir arkadaşlara bıraktığımda bütün erkekler buluşuyorduk ancak o gün herkesin işi 

çıktığı için ben tek kaldım. Tek kalınca da aklıma İbrahim’ in bana söyledikleri geldi, bu esnada Mevlüt 

Mert gruba bir mesaj atmıştı, mesaj atınca kendisine whats up tan müsait misin çay içmeye gele bilir 

miyim diye sordum oda bana gecikmeli olarak abi müsait değilim bir arkadaşımın halletmem gereken 

bir işi var dedi. Sonra ben kendisiyle görüşmedim. Akabinde de arkadaşım olan Ömer Faruk beni 

Rıdvan’dan dışarda kaldığımı öğrendiği için telefon ile beni aradı ve evine davet etti, bende onun yanına 

gittim. Mevlüt le görüşmedim. 

Mevlüt Mert fazla konuşmazdı, ancak bazı zamanlarda sanki kitaptan belli bir kısmı alıp 

kopyalar gibi bir cümle kurar hepimizi şaşırtırdı. Kendisi grupta iken son zamanlarda sabah namazlarına 

gelmeyi bırakmıştı hatta son 2 hafta da derslere gelmediğini hatırlıyorum. Son zamanlarında kendisinde 

bir değişiklik soğukluk sezmiştim ancak bunun sebebinin ne olduğunu anlamadım.  

Mevlüt ve Sercan’ın grubumuza katıldığı ilk zamanlarda Sercan bana polis okulu döneminde 

FETÖ yapılanması içerisinde olduklarını ancak 17/25 Aralık tan sonra onlardan kurtulduğunu söyledi, 

bu konuşma esnasında Mevlüt Sercan’ın yanındaydı. Ancak Mevlüt’ün bu yapılanmadan kurtulup 

kurtulmadığını bana söylediğini hatırlamıyorum. 

Ben ders zamanları bazı zamanlar benim aracım ile bazende beraber gittiğimiz arkadaşlarımın 

aracı ile giderken yolumuzun üstü olduğu sebebi ile Sercan ve Mevlüt’ü evlerinden alıp aracımız ile geri 
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evlerine bırakırdık. Ancak bu dönemlerde de Mevlüt yine fazla konuşmazdı. Ben kendilerini aracım ile 

aldığımda genellikle yanımda başka birileri de olurdu.  

2016 yılı Ramazan ayından önce Haziran ayı gibi Sercan BAŞAR bana sohbet esnasında 

“Mevlüt, Mehmet Emin Akın hocanın yanına gitmiş, orda Mehmet Emin Hoca Mevlüt’e önce kendine 

bir iş bul bırak polisliği, hatta doğuya göreve gidiyorsun bu görevde iken orada ölme dikkat et kendine” 

dediğini bana söyledi akabinde de bana Mevlüt’ün kafası çok karışık beni de dinlemiyor polisliği 

bırakacağım diyor bide siz konuşsanız belki sizi dinler dedi. O dönem derslerimizi veren Süleyman 

VATANSEVER hoca sohbetlerimizden bildiğim kadarıyla ramazan ayının son 10 günü Etlikte bulunan 

mahallesinde bulunan bir camiye itikafa (10 gün boyunca camii içerisinde dışarısıyla bağlantıyı kesip 

ibadet yapmak) girecekti, hatta itikafa Mevlüt’te son 3 gün katılacaktı, bende bunu bildiğim için 

Süleyman VATANSEVER’e itikaf içerisinde Mevlüt ile bir konuş kafası karışmış, Sercan’ın 

söylediklerini de kendisine ilettim, Süleyman Hocada tamam konuşurum dedi. Ondan sonra da 

Süleyman Hoca bana Mevlüt ile konuştuğunu, Mevlüt’ün de kendisine tamam doğru diyorsun abi 

diyerek karşılık verdiğini bana söyledi. 

 

SORULDU: HASAN KOÇ, HASAN TUNÇ, MEHMET ERGÜN, MUSTAFA YASİR 

GÖZALAN, MEHMET EREN, OSMAN SÜLÜK, NECMETDİN ÇELİKÖRS, YILMAZ 

YALÇINTAŞ, SENCAN BAŞAR, SERKAN ÖZKAN, İBRAHİM YILMAZOĞLU, ENES ASIM 

SİLİN, ABDULKADİR ŞEN, UFUK GÜL, KADİR ŞAMLI, OĞUZHAN ÖZTÜRK, SEFA 

KURNAZ, DOĞUKAN SÖYLEMEZ, BİLAL DERELİ, KAAN BÜLBÜL, ŞEREF ONURALP 

ÇANKAYA  İSİMLİ ŞAHISLARI TANIYOR MUSUNUZ?    

 

CEVABEN: 

Hasan KOÇ: Bu şahsı tanımıyorum. 

Hasan TUNÇ: Bu şahsı tanımıyorum. 

Mehmet ERGÜN: Bu şahsı tanımıyorum. 

Mustafa Yasir GÖZALAN: Bu şahsı tanımıyorum. 

Mehmet EREN:. Bu şahsı tanımıyorum. 

Osman SÜLÜK: Bu şahsı tanımıyorum. 

Necmetdin ÇELİKÖRS: Bu şahsı tanımıyorum. 

Yılmaz YALÇINTAŞ: Bu şahsı tanımıyorum. 

Sercan BAŞAR: Kendisi Sosyal Doku’dan tanırım, kendisi ile ilgili ifademi yukarıda belirttim. 

 

İfadeye saat:17.15 itibariyle şüphelinin doktor raporu alınması için ara verildi. 

 

İfadeye saat: 18.30 itibariyle şüphelinin ifadesine devam edilmeye başlandı.  

 

Serkan ÖZKAN: Kendisiyle Nurettin YILDIZ’ ın Hacıbayram Camiinde düzenlediği bir sohbet 

sonrası 2014 yılı Aralık ayı gibi cami avlusunda tanıştık. Ancak tanışma kısmımızı tam hatırlamıyorum 

biri tanıştırdı diye aklımda kalmış ancak kimin tanıştırdığını hatırlayamadım. Tanıştığımızdan sonra da 

Sosyal Doku Ankara Gönüllüleri olarak düzenlediğimiz hadis derslerine ve sohbetlerine kardeşleri ile 

beraber Ankara’da olduğu dönemler sürekli gelirdi. Kendisi ile tanıştığımızda Hukuk Fakültesinde 

öğrenciydi, daha sonra stajyer avukatlık yapmaya başlamıştı. Hatta bundan birkaç ay önce de avukatlık 

belgemi aldım kendi işimi kuracağım diye sohbette söylemişti. Kendisi benim teklifim üzerine 2016 yılı 

Temmuz ayından sonra Mevlüt Mert ALTINTAŞ ile Keçiören’de bulunan evinde ikamet etmeye 

başladılar.  

 

Enes Asım SİLİN: Bu şahsı tanımıyorum. 

Abdulkadir ŞEN: Bu şahsı tanımıyorum. 

Ufuk GÜL: Bu şahsı tanımıyorum. 

Kadir ŞAMLI: Bu şahsı tanımıyorum. 

Oğuzhan ÖZTÜRK: Bu şahsı tanımıyorum. 

Sefa KURNAZ Bu şahsı tanımıyorum. 

Doğukan SÖYLEMEZ: Bu şahsı tanımıyorum. 
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Bilal DERELİ: Bu şahsı tanımıyorum. 

Kaan BÜLBÜL: Bu şahsı tanımıyorum. 

Şeref Onuralp ÇANKAYA: Bu şahsı tanımıyorum. 

 

SORULDU: RUSYA FEDERASYONU ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY 

GENNADEVİÇ KARLOV’UN SİLAHLI SALDIRI SONUCU SUİKASTÇİ MEVLÜT MERT 

ALTINTAŞ İSİMLİ ŞAHIS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK 

DETAYLI İFADENİZİ VERİNİZ.    

CEVABEN: 19.12.2016 günü akşam evimde iken haberlerde Rusya Büyükelçisinin 

vurulduğunu öğrendim. Daha sonra da kullandığımız whats up grubuna büyükelçi suikaste uğramış 

ülkemizi sürekli güvensizleştirmeye çalışıyor şeklinde yazı yazdım. Aradan birkaç dakika geçtikten 

sonra sosyal dokudan arkadaşlarım beni telefon ile aradı, ilk Ömer GÖKTAŞ beni telefon ile aradı ve 

whats up tan bir resim attım baksana bi saldırganın resmi bunu tanıyor musun dedi, bende resme 

baktığımda Mevlüt Mert ALTINTAŞ’a benzettim, bunu da Ömer’e söyledim. İnşallah o değildir diyerek 

telefonu kapattık. Daha sonra da Sercan BAŞAR beni telefon ile aradı bana Çevik Kuvvet whats up 

grubuna saldırganın resmini atmışlar ve Mevlüt diyorlar dedi. Kimliği belirlendi mi senin haberin var mı 

diye sordu, bende resme bakarsak Mevlüt’e benziyor dedim. Sercan bana Mevlüt’ü o gün gündüz 

telefon ile aradığını hanım evde yok akşam bize gel derse gideriz diye çağırdığını, Mevlüt’te işim var 

Çankaya dayım işim uzayabilir gelemem diye cevap vermiş, Bu sırada da televizyondan saldırganın 

öldürüldüğü haber geçti bende telefonda Sercan’a saldırganın öldürüldüğünü söyledim, sonra Sercan 

ağlamaklı bana abi ne diyon sen ailesine nasıl söyleriz dedi, bende boşver şimdi bunları bu pislik sana 

da bana da bulaşır dedim. Ondan sonra telefonu kapattık, sonra haberlerde şahsın Aydınlı olduğu ve 

Çevik Kuvvette çalışan polis memuru olduğu çıkınca Mevlüt Mert ALTINTAŞ olduğunu anladım. 

Saat:23.00 sıralarında da whats up tan Serkan ÖZKAN beni aradı, oda bana gördün mü Mevlüt ne 

yapmış, ben şimdi ne yapacağım dedi.  Bende hepimizin ifadesini zaten alırlar ne biliyorsak bildiğimizi 

anlatırız dedim. Sosyal dokudan arkadaşlar peyder peyi beni aradılar ancak çoğunu açmadım, whats up 

grubuna da mevlüt Mert’in resmini gördükten sonra kimse bir şey yazmasın artık diye yazı yazdım. 

Benim Büyükelçinin öldürülmesi olayı ile ilgili bir bilgim yoktur, ben olayı tamamen televizyondan 

öğrendim, Mevlüt’ün böyle bir şey yapacağını düşünmezdim. 

 

 SORULDU: İFADENİZE EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BAŞKA HUSUSLAR VAR MIDIR? 

CEVABEN:  Ben bana sorduğunuz bütün soruları samimiyetimle cevapladım. Benim Rus 

Büyükelçisinin öldürülmesi olayı ile ilgili hiçbir alakam yoktur. Ben sadece Allah rızası için hadis 

dersleri okutulan bir grubun Ankara da ki Organizasyonu yapan kişiyim. Ben vatanıma milletime bağlı 

bir insanım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Hatta 15 Temmuz Darbe girişiminde 

Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan önce kullandığımız sosyal doku whats up grubundan ve face 

book üzerinden yazı yazarak her tanıdığım kişiyi sokağa davet ettim, kendim de Cumhurbaşkanımızın 

çağrısı olmadan önce komşularımız ve gruptan bir arkadaş ile Külliye’ ye darbecilere karşı durmaya 

gittim, ben vatanımı milletimi seven bir insanım, ülkem için kötü olacağını bildiğim hiçbir iş yapmam. 

Mevlüt Mert’te sadece benim bulunduğum gruba gelip ders hadis dinlerdi, kafası nasıl yıkandı, ya da 

neye üye olduğu kimin peşinden gitti bilmiyorum. Sosyal doku olarak da hiçbir yasa dışı eyleme veya 

etkinliğe katılmadık. 

 

 

  Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra 

tutanak okunup/okutturulup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. 

11/01/2017 Saat: 19.25 

 

 

İFADEYİ ALAN       İFADEYİ YAZAN          MÜDAFİİ       İFADE SAHİBİ 

                        

       222601                     325097     Ahmet AKKOCA        İbrahim YILMAZOĞLU  
    TEM Şb. Gör.                        TEM Şb. Gör             Scl: 18403 
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