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var.  Nöbetçi uçak gibi yani bizim karacı tabiriyle havacılar kusura bakmasın nöbetçi uçak 
diyebileceğimiz uçaklar var. Pilotların orada bekleme yerleri var bekliyorlar alarm verildiği 
anda beş yani işe yalan olmasın 10 dakikayı bulmuyor uçağın havalanması kronometre aldık 
basıyoruz düğmeye. Hatta böyle gerçekçi olsun diye pilot dedi yazsın bunu, Bu nerede 
yatıyor işte şurada yatak odasında yatıyor komutanım gitti pilot yaptı oraya. Bastı 
kronometreyi hadi alarm verildi pilotun kalkması onların prosedürleri neyse onların 
yapılması uçağın havalanması ne kadar sürüyor biz bunu ölçüyor. Şimdi genelkurmay 
başkanı denetleme yapmaz hulusi akar denetleme yapmazdı zaten. Bunu herkes bilir 
ziyaretleri ve bir şehirdir. Kamuoyu takip kendi düşüncelerini aktarma noktasındadır. Ben 
bakıyorum şimdi genelkurmay başkanım bir uçağın kaç dakikada kalktığını niye hesap etsin 
puan mı verecek öyle bir şey de yok. Ama bunların hepsini yaptık. Tanker uçakla bizim bir 
işimiz yok. Bu yakıt ikmali nasıl yapılıyor? Konya’ya gittik Mak personeliyle ilgili onları 
konuştuk personelle tek tek konuştu. Dediler komutanım bu Rus uçağını düşüren pilot. 
Çağırdılar onu da getirdiler oraya. O zaman çocuğu mu olmuştu bir şey olmuştu tam yanlış 
hatırlamıyorsam. Tebrik etti hayırlı olsun falan dedi. Hem çocuk için hayırlı olsun dedim hem 
de tebrik ederim manasında tebrik etti. Çünkü ozamanlar herkes uçağı düşüreni 
sahipleniyordu. Şeye kadar kalmadı yani düşünene kadar sahiplenemedi düşüren. Bu 
Eskişehir’de hareket merkezi var ben iddianameden okuyorum şimdi. Oraya biz iki ya da üç 
defa gittim oraya biz iki ya da üç defa gittik. Tatbikata katıldık o sizin iddianamede pilotlarla 
konuşuyorlar şimdi hani olduğu söyleniyor yukarıyla aşağının konuşması. Hulusi Akar’ın 
orada konuşmaları var mesela. Bu nasıl oluyor pilotlar nasıl konuşuyor takıyor kulaklığı 
konuşuyor. Bunlar saklı gizli faaliyetler değildi ben saklı gizli olduğu için anlatmıyorum 
hepsini biz basını veriyorduk zaten. Ama başka bir maksatla veriyorduk o zaman. Bu (ses 
anlaşılamadı) bir ziyaret ettik bu Gökhan Şahin Sönmezateşin Komutanı olduğu birliği. İki 
defa gittik oraya. Sonra o dönemde bir gazete yazarı dediki pilotların %50’si FETÖ'cüdür 
dedi. Böyle bir haber çıktı. O zaman için hulusi akar buna çok bozuldu. Biz de Adanadayız, 
yine hava üssü ndeyiz. Planda programda da Adana ziyareti var başka bir şeyler var. Dediki 
Merzifon’a gidelim dedi. Şimdi bakıyorum Merzifon nereden çıktı hiç planda yok. 
Emredersiniz komutanım. Biz niye gidiyoruz, ne yapıyoruz, nasıl yapalım öyle mi böyle mi 
falan yok. Bir kelime söyler emre dersiniz denir ondan sonra sizin içinizdır.  Aşağı doğru 
böyle Buz dağının altı gibi gider. Merzifon üst komutanı kim arayın. Bize o zaman da hava 
kuvvetleri Komutanı abidin Ünal ve iki numarası Şanver general bize eşlik etmiyordu. Biz 
Adana’ya gitmiştik siz gelmeyin demişti onlara. Normalde de malumunuz bir yere gidiyorsa 
onun kuvvet komutanı mutlaka eşlik eder genelkurmay başkanına. Ben olayı sonra 
anlıyorum.  Merzifon’a indik 1 saat içerisinde bizi karşıladılar. Bir kaç kişi bulundu yani 
karşılamada. Pilotları toplayın pilotlarla konuşuyoruz. Bana dediği bu şeyin bu yazarın şeyi 
ile görüş dedi sahibiyle görüş dedi gazetenin sahibi ile görüş dedi. Oda Ethem Sancak şu 
anda saklı gizli diye bir şey yok. Malum yazan da belli şeyde belli. O pilotlarla görüşürken 
ben dışarı çıktım. Bundan önce bir şey anlatacağım. Belki o zaman basından takip 
etmişsinizdir. Cumhurbaşkanımızı uğurlayan tören mangası havaalanında uçak beklerken 
cumhurbaşkanımız gelmeden önce tören mangasının önüne gelip iki tane gazeteci selam 
verdiler böyle bilmiyorum hatırlıyor musunuz o olayı. Tören mangasını aşağıladılar bu çok 
büyük tepki oldu. Yani gelip manga cumhurbaşkanını bekliyor.  Bunlar geldiler iki tane 
gazeteci. Merhaba asker falan onların da fotoğraflarını falan çekmişler. Cumhurbaşkanının 
durduğu yerde bir gazeteci duruyor. Çok büyük tepki oldu saygısızlık.  Cumhurbaşkanına 
saygısızlık silahlı kuvvetlere saygısızlık herkese saygısızlık. O yazarlardan bir tanesi de o 
Ethem Sancak’ın gazetesinde yazan birisi. Ben bu ethem Sancak’ı aradım dedim böyle bir 
yazı çıkmış. Biz dedi çok rahatsız olduk biz de rahatsızız efendime söyleyeyim zaten dedi 
ben dedi daha önceki olaydaki yazarı dedi attım işten dedi. Bununda üzerindeyim falan dedi. 
Ben geldim hulusi akarı anlattım bunu daha pilotlarla konuşmadan önce. Dediki git söyle. 
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