
gerektiğini söyledi. Ben helikoptere geçtim. İsmini hatırlayamadığım bir yarbayı yanıma
aldım. Helikopteri birlikle kullanarak birlikte doğru Genelkurmay Başkanrhğına ginim.
Genelkurmay Başkanlığının içine helikopterle indim. O sırada jetler uçmaya başladı. Farklı
bir durum olduğunu anladıın. Kim olduğunu bilmediğim ancak rütbelerinden general
olduğunu anladığım gözü kapatılmış vaziyette bir şhsı birileri heIikoptere getirdi.
Getirenlerin de kim olduklannı bilmiyorum. Ancak kıyafetlerinden özel kuwetler
komutanlığndan olduklan anlaşıhyordu. Helikopterdeki şahrslar benden helikopteri
AknıcıIar ilssüne götilrrnemi istediler. Ben de helikopterle şahıslan Akrncı üssüne götürdüm.
Ben götiirdüğiin kişinin kim olduğıınu bilmiyorum. Ancak Genelkurmay Başkanı değildi.
Şahsı Akıncr iissüne götiirdiim. Bu sırada soyadını hatırlamadığım Doğan isimli albay beni
tekrar telefonumla aradı. Tekrar genelkurmaya gelmemi istedi. Ben helikopterle genel
kurmayın içine indim. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ytirüyerek elleri ve gözleri açık
yanında birileri olduğu halde helikoptere-geldi. Ben Hulusi Akar'm yanındİki şhisl.ara= dikkat
etİnİjcİim. Şafiİsların genelkurmay başkanına silah doğrulttukların görmedim. Genelkurmay
başkarunın eli kolu bağlı değildi. Helikoptere Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve yanında
iki üç kişi daha bindi, ancak yanındakilerin kim olduklannı ve rütbelerini bilmiyorum. Ben
genel kurmay başkanını birşeylerden kurtardığımı zannediyordum. Helikopterle Akıncı
üssüne indik. Bu srrada saat kaçtı hatırlayamıyorum. Akıncı iissüne indiğimizde her iki
seferde de göttirdüğüm şahrslann kim olduğunu bilmediğim şahıslar araçlarla gelip aldılar.
Nereye göfiirdiiklerini bilmiyorum. İkinci gidişimde Akrucı iissi,inde kaldım. Birkaç saat
sonra Doğan Albay beni aradı. Doğan Albay bildiğim kadanyla Genelkurmay Başkanlığnda
görevli ancak nerede olduğunu bilmiyorum. Soyadı Özgiir müydü tam olarak emin değilim.
Doğan albay beni arayarak Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılğına personel
getirmemi istedi. Bende yanlış hatıılamıyorszım üç sefer yaparak her seferde 15 kişi olmak
iizere toplam 45 kişiyi Genelkurmay Başkanlığına getirdim. Getirdiğim kişiler silahlı askerdi,
rütbelerini hatırlamıyorum. Kigı olduklaryı1 hatırlamıyorum. Ben Genelkurmay Başkanlığna
gidip gelişlerimde bahçeye iniyordum. Üçiincü seferden sonra kullandığım skorksy
helikopteri vuruldu. Eskişehir YoIu iizerinde bir yerde helikopter vuruldu. Bende
Güvercinliğe indim. Benim dışımda helikopterde ismini hatrlayamadığım pilot yarbay vardı.
Geceleyin de bir helikopter geldi. Güvercinlikten ismini hatırlayamadığm askeri personel ile
birlikte Akıncılar Hava Üsstinen gittim. orada bekledim. Herhangi birine emir ya da talimat
vermedim. Durumun ne olduğunu oraya vardığmzda anlamıştrm. Akıncılarda çok emir
komuta varmış gibi görünmüyordu. Emir komutanın kimde olduğunu bilmiyorum.
|6107/2016 tarihinde Oıseneıat.Akrn*0_4İirk*geldi. "Ben başbakanla görüşeceğim, izinleri
a|dım, uçaklar bizi ııırmayacak, beni helikopterle götiiriir müsiin?" dedi. Ben bunun için bir
helikoteri çalşıırdım. Arıza çıktı helikopter anzalandı, bu sırada hava kuı.vetleri
komutanlığnın bİr uçağ ateş etti, bunun iizerine helikopteri bıraktım. Bir saat sonra 4,_kın
Öztilrk bana_ tekrar "gerekli izinteri aldrm, havalanmamİz laz!rni'.,dşd_i. Ben kendisini'İfİa
edemedim. Helikopterle havalandık. Ancak havaalanınrn dışında kobrayla ateş editdi,
ıurulduk, ekın ÖaUrk'te yaralandı. Bunun üerine tekrar iniş yaptık. Akın Öztiirk'ün ikinci
kez havalanmak istediğnde yanında ğn^sal Coşkun._vardı. Helikopteri ben kullanryordum.
Akın Özttlfk'ü ilk defa olay sırasında Akıncılar üssünde gördiim. Akrn Öatirk yaralanıca onu
alıp göttirdüer. Düa sonra teslim olduk. Teslim futanağrnda belirtilen diğer ştuslarla teslim
olduk, beylik tabancamı nzamla teslim ettim. Benim kullandığım helikopter silahtı değildir.
Herhangi bir şekilde ateş etmedim. Akıncılar üssiinde bulunduğumuz sırada vatandaşlara ateş
edilmesi olayıyla ilgili bir bilgim yoktur. Bu olaya şahit olmadım. Akıncılar iissünde tutulan
kişiler hakkrnda çok bilgim yok ancak biz teslim olurken bazr kişileri de oradan
götürüyorlardı. Bunlardan biride K< Giirak'tı, diğerlerini hatırlamıyoru. Yurtta
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