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İFADENİN ALINDIĞI YER : TEM Şube Müdürlüğü 
İFADENİN ALINDIĞI TARİH VE SAATİ : 26.12.2016 Saat:19.50 
              
   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  : 1  
ADI VE SOYADI     : Durmuş KUTLU  
BABA VE ANA ADI     : ÖMER-SEVGİ   
DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ANKARA – 25.02.1989 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER  : ANKARA - ALTINDAĞ 
CİLT NO-AİLE SIRA NO-SIRA NO :  
UYRUĞU - CİNSİYETİ    : T.C 
MEDENİ HALİ- ÇOCUK SAYISI : Evli  - 1  
EĞİTİM DURUMU  : Yüksekokul 
İKAMET ADRESİ   : Battal Gazi Mah. Şehit Muhtar Arif Turan 

Caddesi /ANKARA 
İŞ YERİ ADRESİ  : İstanbul yolu Beyaz OPEL servisi Şaşmaz-

ANKARA  
TELEFONU (EV-İŞ-CEP-İRTİBAT) : 0553-312-   
FAX NUMARASI      :  
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :  
MESLEĞİ/RÜTBESİ : Oto Tamircisi 

 
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 1989 yılında Ankara’da doğdum. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da 2009-2011 
yılları arasında Üniversiteyi Kırıkkale Üniversitesi Otomotiv bölümünde okudum. 2011 yılında 
Askerlik görevimi yapmak üzere Karabük ve Silopi’ye gittim. 2012 yılında askerden dönünce 
yukarıda belirtiğim Opel servisinde çalışmaya başladım. Halen devam etmekteyim. Evli ve 1 
Çocuk babasıyım. 

Bana sormuş olduğunuz konuyu olayın gerçekleştiren Mevlüt Mert ALTINTAŞ’ı 
tanıyorum. Bu şahsı iki yıldır tanıyorum. Mevlüt iki yıl önce Sosyal Doku Vakfının düzenlemiş 
olduğu Pazar sabah namazı programında tanıştık. Mevlüt ile genellikle telefon üzerinden irtibat 
sağlardık. Konuşmalarımızda genellikle hal ve hatır sormak amaçlıydı. Bundan 8 ay kadar önce 
telefonda bana “islam-tr.net adresinde bulunan” Türkiye Cumhuriyet’inde devlet memurluğu 
yapılır mı yapılmaz mı? Şeklinde soru sordu, ayrıca bana Suriye için neler yapabilirim? 
Suriye’ye cihad’a gidilir mi? Şeklinde sorular sordu. Bende ona birlikte karşılıklı olarak 
oturarak bu konuları konuşmalıyız. Şeklinde söyleyerek eve davet ettim. Bu konuşmadan 2 
hafta sonra evime geldi. Evimdeki konuşmalarda Türkiye’de devlet memurluğu 
yapılamayacağını, Suriye için yapabileceklerimizi ve Suriye’de Cihad’a gidebileceğini söyledi. 
Bundan sonra Fıkhi olarak Türkiye Cumhuriyet’inde devlet memurluğu yapılabileceğini kendi 
abimin de devlet memuru olduğunu, bulunduğumuz kadrolarda Müslümanlara ve insanlara 
faydalı olmamız gerektiğini, uzun uzadıya anlattım. Kendisi ile bu konuşmamızdan sonra hala 
bu mesele ile ilgili kafasının karışık olduğunu söyledi. Suriye için ne yapabilirim sorusuna 
gelince Mısırlı Alim Dr. IYADKUNAYBİ’nin tahmini 10 dakikalık “Suriye için ne 
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yapabilirim.” İsimli videosunu telefondan izlettim. Video’da anlatılan şey bizim öncelikle 
kendi günahlarımızdan tövbe etmemiz gerektiği idi. Bu videoyu izledikten sonra daha fazla bir 
şeylerin yapılabileceğini söyledi. Suriye’ye Cihad’a gitme sorusu ile ilgili “şuan orada fitne 
olduğunu, Müslüman’ın Müslümanı öldürdüğünü ve bir Müslümanın fitne ortamına gitmesinin 
caiz olmadığını anlatmaya çalıştım. Bu husus da biraz tatmin olmuş gibiydi. Bu sorulardan 
sonra konuşmamızda ilmi internetten öğrenmemesi gerektiğini ilimin bir Alimin dizinin 
dibinden öğrenmesi gerektiğini takip ettiği İslam-tr adresindeki birçok kişinin cahilce 
konuştuğunu ve o siteyi takip etmemesi gerektiğini söyledim. Bununla beraber her şeyin bir 
usulü olduğu gibi ilim öğrenmenin de bir usulü olduğunu bununla ilgili Talim-ülmüteallim 
isimli kitabı kendisine önerdim. Yatsı namazını kılıp eve bıraktım. Bundan sonraki 
görüşmelerimiz telefon aracılığı ile oldu. En son olaydan 5 gün önce İHH(İnsani Yardım Vakfı) 
Halep’e Yol Açın konvoyuna katılacağımı isterse kendisinin de katılabileceğini söyledim. 
Fakat kendisi izinlerinin aylık planlandığını su sebepten dolayı gelemeyeceğini söyledi. Olay 
günü haber aldığımda eşimin bana göstermiş olduğu kişinin Mevlüt olup olmadığını anlamak 
için telefonumdan aradım ve ulaşamadım. Daha sonra Sosyal Doku Vakfı Başkanı İbrahim 
YILMAZOĞLU’na mesaj atarak bu şahsın Mevlüt olup olmadığını sordum ve cevaben 
Maalesef dedi.  

Mevlüt ile Sosyal Doku vakfından ortak arkadaşımız Hüseyin Korkmaz vardı. Bu kişi 
Kızılay’da kafe işlettiğini öğrendim. Kendisinin bendeki cep telefonu numarası 0537-016-
0294’dür.  

Benim 5 yıldır gitmiş olduğum Medeniyet Vakfında Beşir ERYARSOY isimli vakıf 
başkanımızdır. Vakıf programımız Salı günleri okul eğitim dönemlerinde geneli sohbet 
diyeceğimiz tefsir, hadis, fıkıh diyebileceğimiz konularda sohbet yapmaktayız.  Vakfımızda 
Suriye’ye şimdiye kadar sadece bizim gibi gelip giden Selman GAFFAROĞLU isimli şahıs 
vardı oda Suriye’de şehit olmuştur. Bilmiş olduğum diğer vakıflar; Merhamet derneği (Mehmet 
Emin AKIN) ve Vahdet Vakfı(Hüsnü AKTAŞ) isimli vakfılardır. Bu iki vakfın hocaları ile 
Mevlüt’ün görüştüklerini de ayrıca biliyorum. Benim diyeceklerim bunlardan ibarettir, dedi.  

Bu bilgi alma tutanağı tarafımızdan tanzimle okunup/okutturulup doğruluğu 
anlaşıldıktan sonra altı birlikte imza altına alınmıştır.26.12.2016 20:45 

 

İFADEYİ ALAN       İFADEYİ YAZAN   Bilgisine Başvurulan 

    176943    358263      Durmuş KUTLU      

Tem Şb Grv.                                 Tem Şb Grv. 
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