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Kimtiğime ilişkin soruları itoğru olarak cevıplımam gereküği, doğru cevıp yermemJm veya

yanlış bilgi verdiğim takdirdeiakkımda cezai koYuşturma yaprlabilccğ soylendi. (|41l|_ıl
iFADE vEREN «iırı,iĞi

İfadenin Atındığı Yer :

Soruşturma C. Başsavcılığı :

İfadenin Alındığı Tarü

ADI VE SOYADI
TC Kimlik No
Baba Adı
AJıa AdI-Anne Kızlık Soyadı
Doğum Yeıi ve Tarihi 

.

Nüfusa Kayıtlı olduğu ll-llçe
Cinsiyeti
Devamlı İkamet Adresi ve Telefonu

Eğitim Durumu
İşi-Mesleği

DenizALDEMiR (binbaşı)

Ahmet
Gülayhan
Kşehiı 29.04.1977
Kışehir Merkez
E

     

  
üniversite

l . Kara Havacılık Alayı Yiik Helikopter taburu-

Binbaşı Rütbesindeki Tabuı KomutanıTabur
Komutaru olarak görev yaptığınr beyan eder

Aylık Gelir Durumu ( l47ll-g ) : 7000 TL
iş Adresi ve Telefon 1.Io : Kara Havacılık Atayı Yük Helikopter tabunı_ Ankara_

Güvercinlik
Medeni Hali : Evli iki
Elektronik Posta Adresi : Denizaldemir4O@hotnail,com

isnat Ediıen Suç , rifon-oictrrıın-n üyE 6LMAIğ TERÖR ÖncürÜ
ADnıA ilrlniıx'rınııeıxi yE BürüM,üĞiışü nozırıya yöNELiK EyLEM vE
FAALİyETLERDE BuLir;§Mrii,- 

- siLAHLi oLARAK ANAyAsAL DüzENi
ogeİşrlnÜnyr KALK§MAX. ADAM öLDüRMEK vE yARALAMAK, MALA zARAR
VERMEK VE DARBEYE TEŞEBBÜS ETMEI(

Müdafii 23084 sicİI sayılı Ankara Borosu Avukaıı Sıla Damla Öz»oĞ,lw İloııe AImo

Yönelmeliğinin 23. Maıldesinin (d) bendinde belirlilen
*Müdafıi sodece h ukuki yordımda buIunabilir, şüphe, linin dodesi olınırken şüpheliye sorulan

soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini oldığı izlen imini veren herhan3i biı müdahakde
aleterin yapılması a nla mın ıı ge I meı

Şahsa t edilen anlatıldı (147/I-b). Miidafi seçme bulundııgu ye olı ıın hukukI,sno
rdımındon yararlanabileceği, müdaJiin ifade veyl, sofgu eSnosın ıla h azır bulunabileceği, ıya

istediği ktlirde baro tafaf.n ılank d mda değil bir müdafıi faydala nmaık taseçece uru ı§e
yakın larından istediğ birb eüdafii görevl,endir,ileceğ l (147/14) ı l11m

ılerh I bil,d irebileceği (1 47/1-d) bildir İLdL Kendisin e ı§naı edi]en suç hakkıntlo oçıkIamadoa
buIunma mo hok* ı ol,duğu (I4 7/l -e) ,§üpheden kurtulmosı somuı deIillerin lokp
edebileceği h lırlalıldı AI"yh olo f iphe sebepleranı orladan koldııma k ve lchuıe ola,,o ıne vor n
huşustorı ileri sürmek imkanı verildi 47/I-fl.
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ceza Mahkemesi kanununun l47. maddesinde yazılı hususlann yerine getirilmesinden sonra

tutaııak okunup ifade veren ile haar bulunanlar tarafindan okunup/okutulduktan sonra birlikte imza

attına alınmıştır.20/07 l20| 6Saat:|6:|O
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Deniz ALDEMiR
Yakalanan-Şüpheli
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