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YAKALAMA VE GÖZALTİNA ALMA TUTANAĞ|
ŞüPHELİVE sANlK HAKLAR| FoRMU*

: 09.08.2016 saaL 2§ ı U S
YakalamaYl Yapan Görevli/Kisiler Ankara Merkez Komutanllğl

6.,L. 9o\.^qo",.
zor kullanılmadan 

v
Fethuılahçl Terör örgütlenmesinin askeri kanadlnln darbe

girişimi

Yer (cadde-sokak Vs.)

Yakalamanın Hanoi Kosuılarda Yapıldlğı

Yakalamavl TesDit Eden Kolluk Görevliıeri : As.lz. Personelleri

Yakalamanln Haber Verildiği cumhu,ivet savclsl : cumhuriyet savclsl Velihattin ELDEM|R
Gözaltına Alınmanın Tarih ve Saati : 0508.2016 saat 20 lq5

Yürürlükteki Me\rzuata göre, aşağıda belirıilen hakıarlnlz bulunmaKadlr.

'l. Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap Vermek zorundaslnlz. Kimliğinizle ilgiıi bilgileri Vermemeniz veya
yanllş Vermeniz suç teşkil edecektir.
2. lsnat edilen suç hakklnda aqklamada bulunmama, yani susma hakklna sahipsiniz.3. Yakalandlğlnlzl ve/Veya gözaltlna alındlğınlzl yakınlarlnza haber verme hikkınız vardır. Haber vermek

istediğiniz yaklnlnlza veya belirlediğiniz bir kişiye veya yazlll olarak ka§t çlkmadığlnız takdirde
Büyükelçiliğinize/Konsolosluğunuza durum derhal bildirilecektir.
4. Aleyhinize var olan şüpheleri ortadan kaldlrmak için ıehinize olan hususlan ileri sürebilirsiniz.5. Müdafi tayin hakklnlz vardlr. Müdafi tayin edebiıecek durumunuz yoksa, baro taraflndan tayin edilecek

bir müdafn hukuki yardlmlndan yararlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme ve konuşma hakklntz vardlr.6. Yakalama, gözaltına alma iş|emine veya gözaltlna süresinin uzallmasına ilişkin cumhuriyet savclslnın
yazıll emrine karşı, hemen serbest blrakllmanlzl sağlamak için sulh ceza Hakimine başvurabilirsiniz.

|snat olunan suçla ilgili o|arak tarafıma okunan ve form olarak bir nüshası verilen haklanmln neler
olduğunu anladlm.

ın Kimlik leri:

T.C, KiMLiK NU.

ADl VE soYADl A Sİİİİ ŞAUÖL
BABA VE ANA ADl ALİ osııanı / A'l§E
DoĞUM YER| VE TARlHl orç-,4ız.ı$' tt. o ı _ t9a R
NÜFUSA KAY|TL| OLDUĞU YER Aogun^ l ı-rP,LıLE2-
lKAMETGAH ADREsl-TEL

 . el*o\ cqd. 
     

  

BlRLlK ADREsl_TEL GnL. Öı.,l Yet""^ 
^^,ıJ.

MEsLEĞl 3.^bc$

_-*{Ş,b-
Şüpheli

Yukarlda adl ve açlk kimliği yazllı şüpheıi/sanlğa isnat olunan suçla ilgili haklarını açl
tam olarak anlamlyla anlayarak imza|adl. Formun bir nüshasl kendisine verildi. ,08.2016 sa

Görevlınin

Adı soyadl
Sicili
Görevi As. İz. Sb.

(,) YAKALAMA, GözALTlNA ALMA VE lFADE ALMA YöNETMEL|ĞiNlN EKıDİR1. Bu form tüm Şuç]ardan dolayı yakalanan ve/veya gözalt|na ahnan şüpheli/san|kla.a verilecektir_
konu!acakİir.
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