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3 , Üs Fotoğrafçısı gibi davranan Harekat Komutanı Alb.Yaşar KAD|O LU'nun devam ettiği
disiplinsizlikler!
a-) Alb.yaşar KADIQĞLU makam arabasıyla pist içine girip fotoğraf çekebilmek için uçaklara
yaklaşıyormuş.. Fotoğrafını |t(meyi planladığı uçakları planlı kalkış vaktini de geçirecek şekilde
pist başında bekleterek 1cİİilyon al|yor.. .daha sonra uçakların mühimmatlı fotoğraflarını
çekiyormuş. Albay Ka*ağid\endini fotoğrafçılık konusunda epey geliştirdi anlaşılan!.Emekli olunca
açacağl fotoğraf du$3-rıftfla hangi resimlerin sergileneceğini merakla bekliyoruz!
a-) Harekat korruJahi*nidan sıkılan Alb. Yaşar KADIOGLU, kalkış öncesi kontrol makinistliğine
merak salmlş. §Üİİ1;| 1"'*,u" gelen uçaklarln altına girip, yere yatlp fotoğraf çekiyormuş. Böyle
yaparak her'ş§Se-n önce uçuş emniyetini hiçe sayıyormuş! Alb. Yaşar KADIOGLU, uçakların
üzerindeki yeni geliştirilmekte olan milli mühimmatlarln fotoğraf|nl ve videosunu çekerek.. kendi
özel arşivine koyuyormuş. Üs Komutanı Tümg.Yılmaz ÖZKAYA' nln defalarca ikaz etmesine
rağmen fotoğraf sevdasından vazgeçemiyormuş Ayrıca Tübitak Sage firması yetkilileri
mÜhimmatlann teknolojisinin ifşa olmaması için görüntülenmesine şiddetle karşl çlkıyorlarmış..Üs
personeli ise ALB. KADloĞLU'nun gizli mühimmatlarln görüntülerini neden arşivlediğini çok merak
ediyorlarmlş. Biz de.,.
Alb.YaşarKADloĞLU'nun eşi Sema Hanım, Gülay ÖZKAYA ile faaliyetlerde karşılaşmamak için,
Konya'da Lojmandaki evinde olmaslna rağmen.. "Bir haftadır Samsun'a gittim yalanlarıyla evinde
yatıyormuş!" haberinin duyulmasından sonra aynı günün akşamı,Ğçilen hızlı trenle Ankara'ya
kaçmış:-) Alb.Yaşar KAD|oĞLU ve eşi Sema hanımın filmleri bitrnçv&$k gibi! Bizi izlemeye devam
ediniz!. r \

i-) Hava Kuvvetlerinin şımarık ve nazlı çocuğu Yb.Mete,KU§, Alb.Yaşar KAD|OĞLU ve eşi Sema
hanlma tekrar beraber..yaşamaları için tavsiyelerdş buıgriuyormuş.Sema Hanım, psikolojik ilaç
kullandığını bildiği Gü|ay Hanımı, karşısında psikolğisi bozuk hasta olarak gördüğünden gelmek
istemiyormuş.Yb.Mete KUŞ, Alb.Kadıoğlu ve eşini; "7-8 ay Gülay hanımı ve komutanı idare
eder... sonra 

'Paşa 
Paşa, Paşa olarak gidİrsiniz!" diye motive ediyormuş. Alb.Yaşar KADlOĞLU'nun

fotoğraf merakl çok can yakacak gibi.Alb.Erdoğan GÜR ile uçuş disiplinsizlikleri! Tıklayınız:
h s.//www utube m/watch?V=RJ5hPgWe feature= outu.be
1-) 3'üncu Üs de Yalan Rüzgarl esiyormuş! Sema KADlo
gelmemiş! Sema KADlOĞLU..

LU'na Konya'nln havasl çarpmış. Pek iyi

yüzüne karşl kursa çok istekli severek2-) Gülay ÖzKAYA'nın tertip ettiği resim kursuyla alakalı
geldiğini,evde de devam ettiğini söyleyip

sındanresim kurs3- ..arkadan ari arl konu u a alakalı olumsuz rumlar ormu

SosyaI medya haberleri
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yapllan bu olumsuz yorumlarl duyan..
4_)..Gülay hanım çileden çıkmış.Bu olay ve yılbaşında komutan konutunda kendilerine yaptıkları
ziy arcl organizasyonunu n..
s-)..Ve üst üste kendini küçük düşüren organizasyon başarıslzlıklarından dolayı sema hanlml ciddi
şekilde fırçalamış..

kendisine belirli konularda baskı yaptığ|nı söylüyormuş. RF4 Konusunda Genelkurmayı, Hükümeti
ve Kamuoyunu yanlltan org.ERTEN, Korg.DAMcl Ve Tümg.lREz bütün umutlarlnl..
.Albay Yağar KADloĞLU'na bağlamış. Yaşar KAD|oĞLU ise "Bu adamların işi çok zor onları ben
bile kurtaramam.. uçağln vurulması tam bir şehi

httos://twitter.com/bulutalti/ sl296230598224277505

r efsanesi çıktı, başka bir nedenle düşmüş"
bindekidiyormuş. Kendini reklam yapmada
sağdaparçaları, pilotların naaşları ve.., Ge

kimdir?solda açıktan konuşuyormuş. Albay
Tl KLAYl N : https://docs. google.com/o

llğlna gönderilen şikayet
mektubu
(Tarih) (Klsa özeti)

)

-Narin KORKMAZ'dan ele geçirilen "Bycasus" adlı harddiskte "Emine Nesiy bekar 40 yaşlarında ve
hiç evlenmemiş. Kadıoğlu'yla bekarlıktan arkadaş, Yaşar Kadıoğlu ile uzun yıllardır
görüşmektedirler .Yaşar Kadıoğlu Antalyaya denetlemeye gittiğinde bu kadınla seks yaptllar.
Kadına 20'li yaşlarda evlenme tek|if etmiş, fakat kafası kel olduğundan dolayı kabul etmediğini
söylüyor. Kadloğluda o zamandan beri peruk kullanmaktadır. Antalya' da görüştüklerinde, Yaşar
Kadıoğlu kadına keşke seninle evlenseydim demiş. Nesiy Emine nin çevresi emekli ve yaşlı
havacılardan oluşuyor." şeklinde bilgi bulunduğu.
" Savcılıkça gönderilen CD'de Yaşar KADloĞLU'nun peruksuz 7 fotoğrafı mevcut. (
Narin Korkmaz'ın ajandaslnda yer alan bilgiler: . ,\, '

Kafas| kel peruk kullanıyor. Kocatepeye çıkan sokaklarln birinde saç ektirdi. ,l2 taksitle ödüyor.
Feruğun altınaEskişehirdeyken MHP milletvekili Kürşat AT|LGAN Yaşarı cenabet diye uçurmuyor

Adli işlem
(Mahkeme kararı, iddianame,
soruşturma emri, KYOK)
(Tarih) (Kısa özeti)
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her uçuşta fotoğraf çekmekte ve "UÇUŞ EMNlYETSlzLlĞl" ne

ama

Konya'da yalnız bırakıp, soluğu

şeylere inanmlyorum" demiş.
llş yapmayan Alb.Yaşar KAD|oĞLU RF4olmasına rağmen yeni görevine katı

bir şey olur diye korktuğu içinyazmak istediğini.. ancak Org.ERTEN'in

Ankara'da ailesinin alm ış.
Alb.Yaşar
yol maktadır.
Alb.Yaşar
ben bile
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su geçmediği için uçakları düşürmesinden korkuyor. Korg. Efeer Küşat ATILGAN'ı ikna edip
Yaşar'ın uçusunu başlatıyor. Hiçbir uçak kazası da olmuyor. Finansbank Emek şubesinden 310.000
tl. nakitlerİ var eşinin üzerine. Yaşar KAD|OĞLU Nesiy Emine YEŞlL ile çekilmiş görüntüleri ile
tehdit edilecek. Ahnabaldiği kadar parasl alınacak. Kabul etmezse karısı aranacak. karlsl sema 46
yaşında Yaşar'dan 5 yaş büyük. Karısı çok dengesiz, küfürbaz, geçimsiz, çok parabaz. Cangoloz
birisi. KAD|oĞLU aksine cömert bald|zl dul her ay 300 tl para yolluyor. Bunun haricinde eşinden
gizli para veriyor." Baldızı_Ankara Demirtepe'de iki kizi ile beraber outuyor. Yaşar sık sık bu evi
İly"rÖt eOiyor. Oğlu Ze{§rcan tek çocukları. Yaşa/ın babası küçük yaşta oldugunden dolayı
amcası babalık yapm[ A si Hasan ve Melek Ablasının kocası Arabistan'da çalış|yor. Ankara
Gölbaşı'nda AnadüLis\i okuyor. Gözde isminde kız arkadaşı var. Yaşar F-16 fotoğraf çekimi
yapıyor. Bu ı<onlş dğtek aldığı arkadaşı Mehmet Emin FlNDlKLl 35 yıl TRT de foto film uzmanı
olarak çalışmllK|plOĞLU maket uçaklarla alakalı ve filolarda uçuş f$qğrafları çekimiyle alakalı iş
yapıyorlar. §t$eİlerinde Mehmet Emin FlNDlKLl'nın damadı hrya\Pihat TURAN da var. Bu
İoam uzun}ıİrdır hava kuwetlerinin çeşitil birimleri için fotQğr'f. vd'video çekmekte. Üstlere
rahatlıkla girip çıkmasının sağlar. Bankada yaşarın 6Ç.,00oİliras varmış. Yaşaı'ın böbreklerinde
problem var. Birkaç defa taş düşürmüş. Taş düşiff§fi zlman hafif kanamalı idrar çıkarıyor.
Meşrutiyette cumartesi pazar ingilizce kursuna gidl9İu.Y.000 tlye 't 2 taksitle fofoğraf makinesi
almış. www.fotokritik.com da Kadı isimli kullanĞı ile çektiği fotoğraflannı paylaşıyor.
ykadioglu@yahoo.com

lKK bilgileri (PERGIN, MlT
araştırması) (Tarih)
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