
yaklaşık 8-9 kişi gitmiştik, tugay komutanı Genelkurmay kavşağındaki ve şydeki. sarırrım

Jandarma bölgesindeki birliklere gitmemizi istedi bizden. biz bunu kabul etmedik, emrine itaat

etrnedik, sonra böyle deyince"
Hakim Melih Uçar: "tugay komutanını ismi neydi?"

şüpheli sılih soğukpınır: "o zamanki işte Ali kalyoncu idi sanınm, emrine itaat

etmedik, o da oradan, bizi bahçeye toplamıştı, kendisi gitti, biz de, hani bu şeyi gece boyunca

darbe girişimini an|adığımız zaman. o bölgeden ayrılmadık ama nizamiyeler kapalı olduğu için

hiçbir yere gidemedik, sabah yine bÖyle bu şey emir verdikten sonra biz emre itaatsizllk edip,

emrini yapmadık. hani yine oradan çıkmak istedik, bunu düşünürken oranın mevcut esas tugay

komutanı geldi bizi bahçede hepimizi tufuklatü, elimize kelepçe taktı, biz zaten sivildik,
herhangi bir şey, tizerimizde silah yoktu, kamuflaj yoktu,"

Hakim Melih Uçarı "adı geçen örgüt ile herhangi bir bağlantın var mı? terör örgütü

ile "
Şüpheli SıIih Soğukpınar: "yok hayır,"
Hakim Melih Uçır: "tamam"

3-)Şüpheli Rıfet Kalaycıı "ismim Rafet Kalaycı, 3- Kaıa havacılık alayı Gaziemir
izmir,de görevliyim, olay günü yıllık. senelik izin ile Ankara,da olmak haricinde herhangi bir
suçum bulunmamaktadır, olay günü tutütanmam şöyle oldu, olayın ertesi gtinü birliklere alarm

verildi ve izinde olan personelin birliğine katılması şeklinde emir verildiği bana tebliğ edildi"
Hıkim Melih Uçar: "kim ıebliğ etti"

Şüpheli Rıfet Kelıycı: "Kara piloı yarbay Murat Bağ tarafından bana izinden
dönmemiz emredildi"

Hakim Melih Uçar: "telefondan mı nasıl oldu?"

Şipheli Rafet Kalaycı: "telefonl4 ertesi gün"
Hakim Melih Uçar: "o ismi bir daha söyler misin?"

Şüpheli Rafet KaIaycı: "kara pilot yaöay Murat Bağ"
Hakim Melih Uçar: "Murat Bağ evet, telefonla bizzat mı aradı seni?"

Şüpbeli Rıfet Kataycı: "evet, izindeyken ertesi giin. izindeyken çağnldım. cuma(esi
günü saat 3 civarı çağnldım, pazar günü birliğime katılış yaptım, saat l 1 civan, tufuklanmam

şöyle oldu. akşam iizeri saat 8 civarı"
Hıkim McIih Uçar: "hangi akşam?"

Şüpheli Rafet Kılaycı: "pazar günü akşm mesaideyken mesai devam ediyordu.
yoklamalar alınıyordu, bu nedenle mesai devam ediyordu, panr günü polis ekipleri geldi
birliğe ve polis ekipleri beni aldılar. polis ekipleri götiirürken nizamiyeden çıkar çıkmaz beni,
jet pilotu olduğum düşüncesi ile bir anda darp etıneye başladılar. ben kendimi ifade etrneye

çalıştrm, helikopter piloıu olduğumu, Ankara'da izinli olduğumu. helikopter ile İzmir'den

Ankara'ya gidişin en a?,4 saat süreceğini anlatrnaya çalıştım ancak anlatamadım, araç içinde
darp ettiler, bozyaka eğitim ve aıaştırTna hastanesinde tedavi gördihn ve rapor aldım.
müteakiben darp edilmiş resim ile beraber polis ekipleri whatsap grubundan Aıkara daki büttin

polis ekiplerine beni jeı pilotu ve işte Gölbaşı'nda emniyeti, MİT'i işte diğer yerleri vuran

kişinin benim olduğumu. işte jet pilotu olduğumu Whatsap gnrbundan mesaj atmışlar, ben
pazartesi günü Ankara'ya ıahliye. sevk edilir edilmez, Ankara emniyetine geldim Ankara
Ernniyetine geldiğim gün çenemi, orada da darp edildim, bu maksatla ve çenem kırıldı, salı
günü hastaneye götürüldüm, Keçiören eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gördüm, çene
ameliyatı oldum, cuma günü tekrar oradan çıktım, yaklaşık bir haftadır darp edi|iyorum. jet
pilotu ile hiç a|akam yok, Ankara'da bulunmamın sebebi izinli olarak gelmem ve başka bir
birlikte helikopter uçuşuna kimse müsade etmez, normalde nizamiyeden bile kontrolsiiz bir
şekilde kimseyi almazlar, helikopter bile, araç bile dışarı çıkartamaz kimse, Ankara'da olmak
haricinde herhangi bir şeyim yok durumum yok yani o gün ile ilgili "
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Hakim Melih Uçar: " t 5 temmuz gecesi ne yaptın, neredeydin?"

şüpheıi Rıfet i(ılaycı: "annemierin evinde tadilat vardı 6_7,ye kadar aıınemlerih

evinde bulundum. sonra o saatten sonra Acity alışveriş merkezinde iışaat malzemesi bakmam

gerekiyordu, onlar için Acity alışveriş merkezine gittim, oradan saat herhalde 9,buçuk l0
irasıydı herhalde, oradan çıkum, çiftlik kavşğından samsun yolu iizerinden keçiören,de

kayınvalidem ve eşimin akrabalan keçiören,de ofuruyor, eşim de o giin oradaydı, onlara

ulaşmak için yola çıkıım fakat saat herhalde 10'dan sonra şey tıkanmıştı, Emniyetin, emniyet

binasının önünde yoğun araç trafiği vardl, yollar tıkanmıştı ve jetler uçmaya başladı, helikopter

uçuyordu şyin üzerinde. çiftlik bölgesinde ve şeyin iizerinde, emniyetin üzerinde jetler vardı,

sonıa biz ıtzun süre, ben uzun süe şeyin orada bekledim, kavşakta kömiir kavşağı eski

emniyetin yanındaki büyük kavşakta bektedim, saat herhalde gece 2 ya da 3 gibiydi herhalde,

tekrar keçiörene gidemeyeceğimi anlayınca köprüden tekrar Demetevler,e dönmek zorunda

kaldım,"
Hakim Melih Uçar: "herhangi bir askeri birliğe falan gittin mi?"

Şipheli Rafet Kılıycı: "hayır askeri birliğe gitmedim"
Hakim Melih Uçır: "yani bu komutanın mesaj ı cumartesi giin mü geldi sana birliğine

dön diye?"
Şüpheli Rafet KıIıycıı "ertesi gün, ertesi gün beni komutan aradı mesaiye dönmem

şeklinde izinlerin iptal edildiğini ve bütün personelin izine, krtasına katılması gerektiği şeklinde
emir verildiği söylendi. ertesi gün de ben eşim ve çocuklanmı alıp yola çıktım cumartesi günü,

pazat günü sabah birliğime katılış yaptım,"
Hıkim Metih Uçar: "peki bu senin niye bu jeti kullandığını iddia ediyorlaı, niye

b<lyle bir ithamda bulunuyorlar?"
Şüpheli Rafet Kalaycı: "yani İzmir'deki şeyin"
Hıkim Melih Uçar: "niye özellikle sen, başka pilot yok mu orada, özellikle senin

ismini?"
Şipheli Rıfet Kataycıı "İzmir'den herhalde sadece gelen benim buraya gelen sadece

benim"
Hakim MoIih Uçar: ']et kullanabiliyor musun sen?"

Şüpheli Rafet Kılıycı: "hayır kullanamıyorum,"
Hakim Melih Uçar: "sadece helikopter kullanıyorsun?"

Şiipheli Rafet Kalaycı: "sadece helikopter kullaruyorum"
Hıkim Melih Uçar: "peki bu fetullah gülen'i biliyor musun? fetullah gülen kim?"

Şüpheli Rafet Kılıycıı "yani basından takip ettiğim"
Hıkim Melih Uçır: "herhangi bir bağlantın var mı?"

Şüpheli Rıfet Kılaycı: "herhangi bir bağlantım yok. terör örgütü ilan edildiğini
biliyorum, yurt dışında Amerika'nın güdümiinde yaşadığtnı, koruması altında yaşadığını takip
ediyorum"

Hıkim Melih Uçır: "öğrenciliğinde ya da herhangi bir toplantılanna sohbetlerine"

Şüpheli Rıfet Kılıycı: "hiçbir bağlarıtım yok hakim bey"
Hıkim Melih Uçır: "tamam"

4-)Şilphell Özgür Tosun: "ismim Özgtlr Tosun. Kara Havacılık Okul
Komutanlığı'nda görev yapıyorum, olay gtlüııü Kara Havaqlık Komutanhğfnın arka tarafında
görüntü izleme merkezinde nöbetçiydim. nöbetçi astsubayıydım, olay akşam saat 5'e kadar hiç
bir sıkıntı yoktu, normal faaliyete devam ediyorduk görüntü izlemede, akşam 5'te Kara
Kuwetleri Komutanı'nrn geleceğini tebliğ ettiler, çelik yelek falan hazırlıklı giyindik, bekledik"

Hıkim Melih Uçır: "kim siiyledi bunu sana Kara Kuwetleri Komutanı'nın geleceğini
sana?"
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