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intikale ve kullanılan biletlerin çeşitlerine dikkat çekmek istiyorum. Sayın Başkan şimdi 
anlatacağım bu harekat ile terör örgütü PKK' ya çok ağır bir darbe vurulmuştur. Dönemin 
Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal bizzat Diyarbakır' a gelip 181 Filo' da tüm 
pilotlara milletimizden çok önemli bir mektup olduğunu ve bu gece bununla ilgili, bunun 
ilgili yerlere bizler tarafından ulaştırılacağını, bizlere çok güvendiğini belirtmiştir. Evet, 
sonuçları itibariyle stratejik seviyede başarılı olan bu harekatın icrası esnasında nasıl bir 
ortam olduğunu, planlı bir harekat olmasına rağmen yaşanan karışıklıkları, aksaklıkları, kaos 
ortamını sizlere anlatmak istiyorum. Buradaki isteğim, planlı olmasına rağmen yaşanan 
aksaklıklara örnek vermek ve ani gelişen olaylarda neler yaşayabileceğini göstermektir. 
Harekattan habersiz olarak bir gün önce TMH destekleme uçuşları kapsamında iki günlük 
eğitim uçuşu için Diyarbakır' da bulunuyordum. Harekattan bir gün önce hedef saptırmak, 
harekatı gizlemek maksadıyla Suriye' de ki IŞİD hedeflerine harekat düzenlendi, ufak çaplı. 
Bir gün sonrasında bölücü terör örgütü PKK' ya yönelik hazırlığı ve planı önceden yapılmış 
harekat planı devreye kondu. Kendi  filom olan 161 Filo Bandırma' dan harekatın planlı 
başlama zamanı olan Cuma gece yarısından yaklaşık 6 saat önce Diyarbakır' a intikal etti. 
Plan önceden yapılmış olmasına rağmen uçaklara yüklenecek mühimmatla ilgili BHM ile üs 
arasında sıkıntılar yaşandı ve farklılıklar ortaya çıktı, planda uçak sayısı ve pilot miktarı 
bellidir, ancak bunların hazırlanmasında da sıkıntılar yaşanmıştır, ayrıca hava sahasının 
kullanımı, hedef bölgelerine gidiş geliş, muhabere usullerinin nasıl olacağı, böylesine geniş 
çaplı bir harekatta çok büyük önem arz eder, bunun için hava sahası kontrolleri yapılır ve 
emri uygulanır, özellikle planı önceden yapılmış büyük çaplı bir harekatta uçuş emniyetinin, 
koordinasyonun sağlanması, harekatın etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bu plan çok 
önemlidir, peki, bu plan bu harekatta uçuş için hazırlanırken biz pilotlara tebliğ edilmiş midir, 
hayır, kimsenin bundan haberi yoktur, hatta kontrol unsurlarından biri olan Erzurum radarına 
teslim bile edilmemiştir. Önceden detaylı bir şekilde planlanan bir harekatta dahi böylesine 
önemli bir planın dağıtımı tam olarak yapılamamış ve icracı birlik olan filolara 
ulaştırılmamıştır. Peki harekat nasıl icra edilmiştir, o gece havadaki uçakların birbirleriyle 
çarpışmaması, bomba ile uçak vurulmaması tamamen şans, pilotların tecrübesi, ekstra 
dikkati, Tanrı' nın bir lütfudur. Orada yaşanan kaosun ve karışıklığın giderilmesi için 161 
Filo olarak intikalin geç yapılması, hava sahası kontrol emrinde olmaması ve hazırlıkları 
yetersiz görmemiz nedeniyle harekata başlama saatinin ileri atılmasını istedik, ancak kabul 
olmadı ve harekat bu şekilde başladı, sonuçları itibariyle çok başarılı olan bu harekatın icrası 
esnasında yaşanan aksaklıklar tabi ki bu olayı yaşayanlar haricinde kimsenin malumu 
değildir, her şeyin planlandığı gibi gittiği, harekatın başarılı bir şekilde icra edildiği 
düşünülmektedir, ancak hava sahasının kullanımı için hazırlanan plan değil, daha önceki 
uçuşlarda kullanılan gidiş geliş irtifaları, telsiz frekansları, yakıt ikmal saha bilgileri 
kullanılmıştır, yani planlaması önceden yapılan bir harekatta bile plansız bir şekilde, o anda 
yapılan ayaküstü planlamayla harekat başlamış ve icra edilmiştir. Hazırlıkları çok önceden 
yapılan bir harekatın planı komuta kontrol unsurlardan olan bir radara gitmemiştir. 
Havacılığın doğası gereği olaylar çok hızla gelişmektedir, oluşan değişikliklere, farklı 
durumlara, emirlere çok hızlı, emirlere, eksikliklere çok hızlı reaksiyon göstermeniz 
gerekmektedir. Bu harekatta da harekatın önemine binaen hızla reaksiyon gösterilmiş ve 
eksiklikler tamamlanmıştır. Yani Sayın Başkan hava harekatlarında şunu diyemezsiniz, yazılı 
emir geldi mi, eksiklikler çok fazla bekleyelim düzeltilsin, bunları bu şekilde dile 
getiremezsiniz, hemen beklemeden düzeltici işlemi yaparsınız, yoksa harekat çok dinamik ve 
hızlı aktığı için harekatın gerisinde kalırsınız, sivillere askeriyenin işleyişi nasıl farklı 
geliyorsa, TSK içinde de Hava Kuvvetlerinin işleyişi, hızı, olaylara gösterdiği reaksiyonu 
diğer kuvvetlere farklı gelmektedir, bunlar doğaldır, ayrıca hedefler belli mi, önce hedefler 
belirlensin sonra biz kalkarız da diyemezsiniz, böyle bir şey olamaz, zaten Hava Kuvvetlerini 
yani bizi kullanmalarının sebebi hızlı reaksiyon gösterebildiğimiz içindir, olayları yavaşlatma 
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