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GENEtKuRMAY 8AşKANuĞrilA,

Konu : Müvekkilim kara pilot binbaşı Rafet Kalaycı'nın tutukluluğu nedeni ile 15
Temmuz 2016 tarihindeki helikopter hareketlerinin ve pilotlarının tarafımıza
bildirilmesi talebimizdir.

Müvekkilim İzmir-Ege ordu komutanlığı Hava Alayı'nda görevli kara pilot binbaşı
Rafet kalaycı, yıllık izninde eşi ile birlikte Ankara'da ailesinin yanında
bulunmaktayken; 15 Temmuz 2ot6 darbe girişimi sonrasında "çiğli 2. Ana Jet Üs
komutanlığı'nda görevli iken yıllık izne ayrıldığı ve Darbe Girişimi'ne izinde iken
katıldığı, MiT Müsteşarlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğf ne yapı|an hava
saldırılarına bizzat katıldığı iddiasıyia" işkence görmüş tutuklanarak cezaevine
konulmuştur. Müvekkilim hiçbir olaya katılmamış olup, hiçbir suçu olmamasına ve
hiçbir terör örgütü ile ilişkisi olmamasına rağmen çok sevdiği mesleğinden de haksız
yere ihraç edilmiştir.
Müvekkilimin haksız tutukluluğunun kaldırılabilmesi için, soruşturma dosyasına
sunulmak üzere aŞağıdaki hususlarda tarafıma bilgi verilmesini müvekkilim adına arz
ve talep ederim. O2.09.2OL6

Pilot Binbaşı RafelKalaycı Vekili
Av.Berrin Ahffihn.

" 
c-..1;.(3' 

\'.

\a,iıj t t

1- MlT ve Emniyet F-16'larca mı yoksa helikopterlerle mi bombalanmıştır? MİT ve
Emniyeti bombalayan F 15 ve Helikopter pilotlarının kim|ik|erinin ve birliklerinin /
tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

2- Rafet kalaycı'nın izni hangi tarihte planlanmış, hangi tarihte talep edilmiştir ve J
izin tarihleri nelerdir?

3- Rafet Kalaycı'ya izinde iken Birlik'ine dönmesi hangi tarih ve saatte bi|dirilmiş, 7
Rafet Kalaycı hangi tarih ve saatte birliğine teslim o|muştur?

EI(IER :

EK-A Sabah Gazetesinin 21.07.2016 tarihli haber fotokopisi,
EK-B Vekaletname

DAĞlnM : 1-Genelkurmay Başkanlığı
2-Kara Kuwetleri Komutanlığı
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FETÖ'cü pitot ihanet için yıltık izne çıkmış

CEYHAN ToRI-AK Giriş Tarihi: 2ı,7,2or6

MIT Müsteşarlığı ve Ankara,,,.,,,.,.,,-.,,,,,,.,.,, Emniyeti'ne sa]dıran

lelikopterlerden birini ku]lanan Binbaşı Rafet Kalaycı, Çiğli z. Ana Jet
Ussü'ndeki görevinden yıllık izne ayrılıp hain darbe teşebbüsüne katılmış
İzmirr:ın»""ıoı'ıo,ı,ide Fetullahçı Teröı Örgiitü'nün (FETÖ) darbe giıişiniı\c ilişkin soruştürma kapsamında
gdzalhna alınan 4z askeri peİsoİıe], emniyetteki ı'şlenılerinin ardındaıı, adliyeye seı,k edilirken, 72nİlara ili§kirü ilginç
detaylar da oItar? çlkmaya başladı. İznir Cumhuriyet Ba§savcı vekjli okan Bato'nun iiarbe girişimi sonrısı baŞlattığ!
soruŞturmada, İzmir de gözaltına albay,lzrbay, binbaşı gibi çeşitIi nitbede 42 askeİi personel, emniyettcki işlemlerinin
aidlndan, 'Fetul]ahçı Terör Örgütü/Paralel Dev]et Yıpılanması silahh teröI ör8ütüne iiye olmak,,, ,,Öıgüt adına
anayasal düzeni silah zoru ile ykmaya teşebbüs etmek (A§keri darbe) ve höİriyeti tahdit" suçlamalanyla adliye_ve
gönderildi_ Za nIılai amsında, Cumhurbaşkan, Drdoğan']n kaIdtğt otele saldın düzenleyenlerden Astsubay sejman

Çankaya ile sahil Güven]ik E8e Denizl -:,,,l,, ,.,., ıa.,,..., BöIte Komutan] sabi] Gü\,enlik Kurma] Alba}. Murat
Yılmazaİslan da yelaldt. İzmiİ'de gözalttna aİnan bazı a§keİleİ ise faİk]ı illerde başlatllan soruşiİuİmalar kapsamında
adljyeye çıkarılmak üzere, Muğ]a ve Adt}aman'a gönderildi. çiğli'deki z. Ana Jet ijs Komutanhğı'nda 8örc\ .aDan
FETÖ'Cü binbaŞ Rafet Kalaycı'nın darbe girişiminden bi. süre önce üj]ık izne aynldığı ve Ankara.-nar.-,ır!_,.+,-,]ta
giftiği ortaya çlkr.

MiT,i TARAMış , $
IGlaycı'nıı daıbe girişimine izindeyken kattld!ğI, Arkara'da MİT Müsteşarlığl \.e Ankara EmniyfyEıir|tgü'ne
helikopterie düzenlenen saldınF bjzzal katt]dlğ belirlendi. süper kobra helikopterini kcuns *u?r",,
Yenimahalle'dekj MİT Müsteşarhğl'nı ağ]r makineli sjlahlarla dakikaüarca ıaratlı- viT§§neli de bu sıldırırı karşıIıl
verdi. Darbe giriŞiminin aİdtndan, ı5 Temmuzda Çiğli'deki 2 Ana Jet Üs Komutanlığı'ndakj göret yerine y]lhk iznini
iptal edjp geri 8e]mesi jçin çağn]an binbaşı Kalaycı'nın aradan geçen 20 §aa,tin aİdından izmır'e gelebıldıği bildirildi.
Kaiayo, İzmirTerörle Mücade]e Şube Miidürlağü ekipleri tarafından operas_vonla gözıhına alındı FETÖ üı,qsi

Kalayct'n)n poljse konuşmadığ] öğİenildi, klala}cı, kul]andığl süper kobra helikoplerle M]T Mus!eşarliğı ve Ankara
Emniyet Müdürlüğ:i'ne saldırdığı için sorgulanmak üzereAnkara'ya sevk edi]di.

http://www,sabahcom.trlegeli/2016/01l2l /feıocıı-pilot-ihanet icin yilJik-izne,cikmis 29_7,20l6
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