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lıfade ,ercne yüklenen suç ariatıIdı, müda6 seçm. hekkmın bulunduğu ve onrm

hukuki. yardmından yaıaıtanabileceği, müdafiin ifrde akıa sırasuıda }ıaaı bıılımüilecğ,
modad scçecek durırıda dğlse ve bir müdafi yarüınındaıı yaıadarrıak istediği akdiıde
kcildislnc baro iaıafindan bh mildaf gOıevlendiıebilecğ, yalorüaırndan isediğine
yakaJaıdığımı dcrhal bildirileceği. isnat cdilerı suç haldoııda açıklaınada buiuıunamaiuun

kanuni hakto oldu$ı, ş@hedcn kırtulmas için somııt delillerinin toplanmasmı istefebileceğ
kendisine haİrlaİlıp açıklandı

Haıır bu]ııııan mtıdafii avukai Melih Ceylan huzunıda ifade ver€c€ini söyledi-
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Et(_D

olara} gtirev yapnalcayım-
et Öksüz bankacıhk _vapm§tı kazaıde- Kazaı ci].drında

iyat Fah]ltesinde öğctim Ey€si
Benim amcagı olan Mehm

krymetli aıazi olduğunu gelecekte iyi para gaiıeceğini s6ylemi$i. Bende 14 ternmı:z a]<şanı

sakarya dan AntaİaYa geldim. 15 1ermıız gfoıü cıınayd_ Ben Cumay sakaryada kıtöm-
Cıırrıa akşamı Meknet Öks0z isimli mıcagım keçiörende eü vaıdı orada kaldım_ l 6 Emmrız
günü sabah 09.00-10.00 gibi de Aokara'dan keçiğrenden ticaıi a}si nıttuı. Taksiyle çldim-
orada 12İla baknm. Akıncıtaı yaJonındaki biİ köyde Hasan isimli b} köylünüİ Aloncıtıın
orada bir tane köy vaİ. Müiüde ben biliyonm- Hasan isirnli şahsn adını köyün tek caİnisi

olduğıııdan cami imamııdan öğrenebilircin demiştl Köye vardrm taisiciyi geri göndcrdim,

Taksiciyle de berı l50 TL 'ye anlaşrnıştm- Ben müitide biliyordırı- Atacağım arazıye

batıııak için kov gınşng yakın beni hİakmasmı söyledim_ Ve taksici dönda Beni o yol

üzeriade araziden jandanıalar aldılar_
Bcnim Akmcı Üssünde wudığm herhaıgi bir sııbay assubay rneırucut değildir. Ben

üsse de hiç girmedrm. Nasıl bir yer olduğı:rıu da bilmiyonın. Ben kolluk aıacına bindiğim
zaınan ba-şka sivil iırsarüan da almış oldııkJarmı da orada g6IdfEn- Usse yaıqn olan bir
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karakoh bizi götindüler. fuada şiddetli darba uıanız kaldıın Doktor ıaporımcla da söyledim.
Raorda şiddetli darba maruz ka]dığmı da doktor yazdı. Beni daıp edeııler jaıdarm8 de$Idi.
SMl polislerdi. Berı Fenilahçı ter6r öıgütqyle hiçbir bağım ya da ilgim olmam]şır. Ne
öğrcncİlik dönemindc ne de akademik hayaiım içerisinde bıııılala birliktelğm g6nül ba$m
ya da çıkar ilişkim olmamıştr_ Benim Fetıila.tı güerı conaatiyle ya da Fetö örg6ıti v€lva
panlet devlet yapılaıımas örgüleriyle heılıaıgi bfu bağım mevcıi dq dir. A}ıncı]aı rrssüe
hiç clrip çıhıadım. Askel şah§laıdaı ya da daıbeye kalkışolaıdan Eıldgım in§aılada
mcvcü değıdir_ Benim adıma kaytlı bİr tel€fon daha ,ırardır. onu hzm kıİlanıı. 0506 505
44 55 dir. Keııdi telefonum ise yukanda belİrttiğin elefondıır_ Benim telefoada g6rüşüğüm
asker kişi yoktır_ Benim telefonumdaı sadece bugiın koğuştaki asker kişiler kerıdi ailesini
aradı]aı. Bımun dışıııda hiçbir askerle göıqme,fr mevcııt değIdir.

Hazn bulırrıan şüpheli müdafiinc sonİdu: şıpheli Adi] Öksüzlb ifadeleİine
kanlıyorrıın. İsnc edilen suçla bir ilgisi bu]unınarnaktaür. Neden göza.lbna almdığın dahi
karakolda Oğıenmiştir_ Öğetlm gOıevlisidit ve sabit ilomctgab sahibidir. l,chirıe olan
delillerin toplanmasm4 lehe oIarı hükügılrin uygulaımasma tııfulsız ya4ılaıınasma ve
netice seıbest bıralılmasıu alep derfun. Dedi.

Ceza Müa}eoıesi Kğmuıun l47'nci maddcsinde yaztr husrslarm yerine
gairilüesindcn so]ıra ü]rtanak okunup, ifade vercı ile bazrr bıılıınanlar tarafinclan imza a]tına
alınmıgır. L8n7n016

ciHAi.r ERGÜN 32235
Curri|ııriyet Savcıs
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