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KOVANIN ARILARI
BAŞLARKEN :
Yazının bu bölümünü neden kaleme alıyorum diye kendi kendime sorduğumda; asla
yaptıklarımı açıklayarak yıllar sonra kendime pay çıkarmak olmadığını net bir şekilde
cevaplayabilirim. Asla benden öncekiler yanlıştı ve ben doğrularla onları değiştirdim gibi bir
düşüncem yok. Bu konuda çalışan herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, zaten bir bütünü
tamamlayan atılımların önceleri tamamen başarısız ise sonuçta başarılan bir olgudan
bahsetmek imkansızdır. Bir bina temel atılmadan ana gövde ne kadar sağlam olsa da bina
çökmeye mahkumdur.
Binanın ana gövdesine beton dökülürken iskeletindeki demir ve bağlantıları güçlü
değilse bina ilk sarsıntıda çatlar yıkılır. İşte benim bu bölümde yapmaya çalıştığım, eskiyi
suçlamak, eksik görmek, yetersiz bulmak asla değildir. Hava Kuvvetlerinin kurulduğu ilk
yıllar, yerden kesilmesi bile mucize olan o uçaklarla mucizeler yaratan, Çanakkale
muharebelerinde uçucu ve yer ekibiyle bugün dahi hayret ve takdirle karşıladığımız hava
görevlerini gerçekleştiren, hava muharebesi yapan, gece limandaki gemilere taarruz
edebilen bir yapı, istiklal harbinde mucizevi görevler yapan ve yırtılan kanadı bezle
yamayıp yumurta akıyla destekleyen yer destek personeli şimdi sürdürebildiklerimizin
başlangıcıdır ve onlar bunu yapmasalardı biz de bugün bir şey başaramaz durumda
olacaktık. Bu nedenlerle bizden önceki kahramanların, görevini bana devredenler de dahil
olmak üzere döşedikleri demir gövdenin bir bağlantısını da ben, sıkıca sarmak, kuvvetle
birbirine bağlamak istedim. Benim anlatacaklarımdan tamamıyla bu sonuç çıkarılmalıdır.
Zaten bütün ömrümüz boyunca bizden önce yapılanları kötülemek yerine, ben ne
yapabilirim diye düşünmek her zaman adaletli ve esas kural olmalıdır.
Bu duruma küçük bir örnek vererek, bu bağlantıların neden sıkıca birbirine eklenerek
kenetlenmesi gerektiğini ve çok kısa geçmişimizde dahi süratle unuttuklarımızın bir bütünü
oluşturmasına ileride ne derecede mani olabileceklerini hatırlatmak istiyorum.
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Eskişehir’de yıl 1994 Birinci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı olarak yeni inşa
ettiğimiz sosyal tesislerin açılışında, bu komutanlığa daha önce büyük hizmetleri olan ve
ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın isimlerini sosyal tesislerdeki caddelere vererek
daima hatırlanmalarını düşünmüştük. Ancak açılışı gerçekleştiren Hava Kuvvetleri
Komutanımız Sayın Org. Halis BURHAN daha ilk caddede duraksadı ve bana dönerek;
“Korg. Samih ALAYBAYOĞLU hayatta yaşıyor ve geçen gün İzmir’de beraberdik” deyince
bana ulaştırılan bilgilerin ne kadar yanlış olduğunu anladım. O zaman karar verdim ki; çok
yakın geçmişimiz dahi, kişisel olanı önemli değil, görev yaptığımız alanlarda yakın
geçmişle yeniyi birleştirerek bilgileri doğru ve saklanabilir durumda tutarsak ilerde binanın
tümünü incelemek ve bir sonuca ulaşmak isteyenlere doğru bir ipucu sunmuş oluruz.
Geçenlerde daha önce Başkanlığını yaptığım Plan Program Dairesi Başkanını
ziyarete gittiğimde konu eski planlamalardan açıldığında, 1983 yılında hazırladığımız
Optimum Kuvvet Yapısı Etüdünü hatırladık, Aradan otuz yıla yakın bir zaman geçmişine
rağmen içeriğindeki uzun vadeli planlamaların halen geçerliliğini koruduğunu ve
uygulamalara devam edildiğini ve edileceğini hatırladık. Şayet gizliliği olmayan bir
doküman olsaydı şimdi onunla ilgili konular çoktan unutulmuş ve bilgiler kaybolmuş
olabilirdi ve şimdi yapılanların nereden geldiğini bulmak olanaksızlaşabilirdi.
Çok yakın bir geçmiş sayılabilecek (1972) yılında Filo numaralarının bulunduğu birliğin
adıyla hatırlanması değişikliğinden sonra eskiden filolarda bulunan uçucuların ve Filo
Komutanlarının bu değişiklikten ne derecede negatif etkilendiğini hepimiz hatırlarız.
Şayet değişiklik hiç yapılmasaydı veya tarihsel dokümanlar zamanında ve uygun
olarak hazırlansaydı o günlerde hiç sıkıntı çekilmeyecekti. Halen dahi bazı toplantılarda
gerçek 141’inci Filo hangisi ve benzeri tartışmaların olduğunu gözlemliyoruz. İşte benim
yapmaya çalıştığım bu çalışma; biraz geç de olsa Hava Kuvvetlerinde operasyonel
görevlerin dışında kalan hizmetlerin bir-iki halkasını birbirine bağlama teşebbüsünden
başka bir şey değildir.
LOJİSTİK DESTEĞİN ÖNEMİNİ İLK KAVRAMAM
Balıkesir’de 141’inci Filoda kol uçucusu ve tecrübe pilotuydum. 1970-1972 yılları
arasıydı. F-104 G uçaklarının uzun menzilli hedeflere ulaşabilmek için pylon tanklarla yüklü
olması gerekiyor ve gövde altına bir tek genel maksat bombası yüklenebiliyordu. Bu
nedenle yeni bir salan imal etmek için Eskişehir İkmal Bakım Merkezine bir uygulama emri
verildi ve beni de proje pilotu olarak görevlendirdiler. Salan imal edildikten sonra ben bir
tek F-104 G uçağıyla Eskişehir’e gittim. Dört beş Mühendis ve birkaç işçi salanı uçağa
yüklemek için iki saate yakın uğraştılar ve son ayarlarını yaptıktan sonra bana uçuş
yapabileceğimi bildirdiler. Öncelikle onlara; bu salan her defasında böyle mi yüklenecek?
diye sorduğumda, evet cevabı verdiler. Bu salanın harekât emri verildiğinde birlikte
silahçılar tarafından birkaç dakikada yüklenmesi mümkün olmazsa harekât ihtiyacını
karşılayamamış olur dediğimde; istekte bulunan makamın böyle bir ihtiyacı belirtmediği
ortaya çıktı. O zaman düşündüm ki; harekât ihtiyacını lojistik birimlere çok açık bir şekilde
belirtmeden bu destek tam sağlanamaz. Ayrıca mezuniyetinden sonra mühendis olarak
sadece İkmal Bakım Merkezlerinde çok uzun yıllar görev yaparak, “bazen o merkezin
komutanlığına erişene kadar”, Hava Kuvvetlerinin kıta birimlerinde hiçbir görev almadan,
onların harekât ihtiyacını tam olarak hissetmelerine olanak yoktur. O zaman her iki birimin
de aralarında iletişim olarak kopukluklar olduğunu hissetmiştim.
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YURT DIŞI DESTEĞİ İLK GÖRÜŞÜM
1976 yılında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliğinde, ambargodan etkilenen lojistik
desteğin idame çalışmaları sürüyor. Yeni satın almalar yapılamasa da önceden
hazırlanmış bazı Askeri FMS Anlaşmaları (LOA) Letter Of Offer And Acceptance Kıdemli
Ataşe Tuğg. Necdet HIZEL tarafından imzalanarak Türkiye’ye gönderiliyordu. Bu
anlaşmalardan bazılarını merak ettiğimden kısaca inceleme fırsatım oldu. Aslında bu işin
yönetici kademede görev alan bir yetkili tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğine orada
inandım.
Türkiye’ye döndüğümde; Plan Prensipler Başkanlığına Kuvvet Hedef Plan Subayı
olarak atandım. Tam yerine gelmiştim, hem lojistik ve hem de NATO ve Milli planlamalarla
uğraşacaktım. İlk aklıma gelen o bazıları kerpiç cesametinde FMS Anlaşmalarıydı. Onlar
neredeydi ve kim genel koordinatörlüğünü yapıyordu?
Bir kaç gün araştırdıktan sonra bugüne kadar gelen LOA’ların en alttaki tedarik
dairesinin bir köşesinde sonradan camekanlı bir bölüm olarak kurulan odada bulunduğunu
öğrendim. (O yıllarda Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri binasının bir kısmını kullanıyordu)
Birimin başındaki Yzb. bana raflarda intizamlı bir şekilde dizilmiş anlaşmaları gösterdi.
Hiçbirinde bir uygulama emri yoktu ve ilgili birimlerin çoğu anlaşmaların içeriğini
bilmiyordu. Bu nedenle bu anlaşmaları alıp ilgili bölümlerini ihtiyaç sahiplerine bir
uygulama direktifi ile göndermek gerekiyordu. Çok hacimli dokümanlar olduklarından
ancak fotokopi ile çoğaltabilirdik. Ancak Hava Kuvvetleri Karargahında Genel Sekreterlik
ve İstihbarat Başkanlıkları dışında fotokopi cihazı yoktu. Bulunanlar da çok kifayetsiz
ancak bir kaç sayfa çoğaltabilecek cihazlardı. (Yıl 1978) İkmal Daire Başkanı ile anlaştık
ve gerekli kaynağı tahsis ettirerek, öncelikle bu ihtiyacı gidermek amacıyla Başkanlıklara
ayaklı, 3’üncü hamur kağıtla dahi fotokopi çekebilen cihazlar aldık ve LOA uygulama
direktiflerini bütün işlem makamlarına gönderebildik.
Lojistik Komutanlığı kurulmadan önce bir istek; tedarik ve ikmal tarafından JUSMMAT
kanalıyla ABD lojistik sistemine gönderilir, o zamanki kart delme usulü ile yapılan istek
orada kalır takibi mümkün olmazdı. Diğer lojistik ihtiyaçlar, işletme-idame tedarik
uygulamaları Birinci İkmal Bakım merkezi İkmal Grup Komutanlığı tarafından
yapılmaktaydı.
O yıllarda tedarik işleminin çok büyük bir bölümü yurt dışından ve genelde ABD MAP
(Military Aid Program) ve Ataşe alımları ve çok büyük bir bölümü FMS kredilerinden temin
edilirdi. FMS kredilerinin Türkiye’ye yıllık tahsisinden sonra onların (CASE) olarak ayrı
satın alma ihtiyaçlarını belirledikten sonra kaynak durumumuzun ne olduğunu, malzeme
ve yedek parça istekleri karşılanamadığı zaman kaynaklarının ne durumda beklediğini
bilemez ve mevcut kaynağımızı başka bir alanda kullanma elastikiyetimiz bulunmazdı.
Sistemin yetkili kontrolünün Türk makamlarında olması gerekirken bir sistem
kuramadığımız için bizim adımıza; kaynak ve ihtiyaçlarını DSAA (Defence Security
Assistance Agency) Pentagon PRIW Ofisi ve lojistik ihtiyaçları da ABD Hava Lojistik
Komutanlığı ILC (International Lojistics Center) Türkiye bölümü yapmaktaydı. Her ne kadar
Washington’da Ataşelikte bir Loj. Ataşesi ve Wright Patterson AFB’de ILC ile birlikte
çalışan bir irtibat subayı bulunmasına rağmen böyle ağır bir görevi aksaksız yürütebilecek
durumda olmaları mümkün olamazdı. Bu yüzden örnek olarak; Almanya’nın ABD’de 50-60
kişilik bu maksatla bir ofis kurduğunu gösterebilirim.
Yine o yıllarda (1978-1979) hiç unutamadığım bir olay gerçekleşti. Pentagondan istek
üzerine Tümg. seviyesinde bir sivil yetkili olan Mr. Driscol geldi ve yetkililere bir brifing
vererek, bize ait Case’lerde ne kadar kullanılmamış kaynak olduğunu o zaman
öğrenebildik. Milyonlarca dolar olan bu kaynak özellikle onu harekât ve lojistik ihtiyaçlarının
giderilmesinde kullanacak komutanları çok memnun etti.
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Ben ise Binbaşı rütbesinde bir plancı olarak; bu konuda çok yeterli bilgilere sahip
olmalı ve kaynak yönetimini en kısa sürede elimize geçirmeliyiz diye düşünmeye başladım.
Bu isteğimin de ileride gerçekleşeceğini görecektik.
Yıllar sonra tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığına Plan Prensipler Başkanlığı
Sis.Pl.Prog.Şb.Müdürü olarak döndüğümde Tedarik Dairesinde FMS Şubesi kurulmuş ve
daha önce bu tip yurt dışı görevlerde bulunmuş ehliyetli personel atanmıştı. Şube Müdürü
Yb. Oktay AKPINAR ile birlikte FMS sistemini öğrenmek için ABD’ye DISAM kursuna
gönderildik. Kurs sonucunda bir ay kadar ILC’de Türk Hava Kuvvetlerinin kredi ve lojistik
ihtiyaçlarını kapsayan konularda, Familirisation ve Qualification incelemelerinde
bulunduktan sonra ülkemize döndük. Artık filin ayağına direk, kulağına kürek, kuyruğuna
süpürge demeyecektik.
O aralarda üçüncü nesil muharip uçak seçim çalışmaları sürerken lojistik sistemin bu
gelişmenin dışında tutulması düşünülemezdi. Bu nedenle Lojistik Komutanlığı kurulma
çalışmaları başlatılmıştı. Ancak biz planlayıcılar da elimizden geldiğince bir başlangıç
uygulaması yaparak önümüzü görebilmeyi başarabilmek için çalışmalarımızı
sürdürüyorduk. Yılda bir defa ILC ve Pentagon ziyaretleri yaparak (CPR) Country Program
Review toplantıları sonuçlarına göre sistemi yönlendirmeye çalışıyorduk.
Aradan birkaç yıl geçince hem personel yeterliliği açısından, hem de görev etkinliği
açısından, kurslarda edindiğimiz tecrübe ve uygulamalardaki bilgi artırımı, ilerde
sağlanacak gelişmelerin müjdecisi oluyordu.
Yukarıda açıkladığım konulara bir açıklama getirmek için iki örnek sunmak istiyorum.
AIM-9 P-3 Hv-Hv. Füzeleri almak için öncelikle (LOR) Letter Of Request ardından
(Pand A) (Price and Availabity) isteğinde bulunduk. Pentagon Yetkili Ofisi (PRIW) bizim
tahmin ettiğimiz ücretin tam iki misli bir ücret bildirerek bizlere büyük bir sürpriz yaptı.
ABD’de bulunduğumuz süre içinde tedarik faaliyetlerinde kullanılacak birçok dokümanı
resmi veya gayri resmi yollardan (gizli olmayan) temin etmiş ve o bilgilerin üzerinde uzun
süre çalışmıştık. Ford aerospace firmasının bir dokümanında bu füzelerin flare reddeden
tipinin dahi verilen fiyatın yarısından daha düşük olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine
fiyatlara itiraz ettiğimizi ve yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini bir mesajla Pentagona
bildirmek için yaptığım hazırlığı Plan Prensipler Başkanı Tümg. Sadi KABAN’a arz ettim.
Tereddütsüz imzaladı. Ancak aylar geçtikçe Pentagon fiyatlarında ısrar ediyor, bende
gerekli karşılığı veriyordum. Aradan altı ay geçti hiç bir sonuç alamıyorduk. Bir ara
başkanımız Gnkur.Bşk.lığının bu uzamanın sebebini sorduğunu ve bu durumda ne
yapmamız gerektiğini bildirdi. Ben biraz daha dayanırsak bizim haklı olduğumuz ortaya
çıkacak şayet müsaade edersiniz biraz daha bekleyelim diye son durumu arz ettim.
KABAN General çok üstün nitelikleri olan ve personeline son derece inisiyatif tanıyan bir
komutandı, olur bekleyelim dedi.
Bir hafta sonra Ataşelik kanalıyla bir girişim daha yaptırdığımızda, yaptıkları yanlıştan
döndüler ve hatalarını düzelterek, bizim bildirdiğimiz fiyattan füzelerin satılabileceğini
bildiren mesajı gönderdiler.
General KABAN mesajı okuduktan sonra gülümsedi. Hiçbir açıklamada bulunmadı.
Üç gün sonra Hv.K.K. Tahsin ŞAHİNKAYA’nın imzası ile ve bütün başkanların yan
parafesi mevcut olan bir takdir yazısını bana ulaştırdılar. (9 Kasım 1982) Takdir edilmek
her insan için hoş bir duygudur. Ancak itiraf etmeliyim ki KABAN Generalin kaleme aldığı
yazının son cümlesi beni fazlasıyla etkilemesine rağmen, aslında beni gururlandıran, bu
konuda çalışan arkadaşlarımla birlikte kısa zamanda bu tip görevlerin icrasında aldığımız
mesafeydi.
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Yazının son cümlesi şöyleydi; “Hazine kaynağını kendi parasından daha büyük titizlik
ve dikkatle kullanarak yaklaşık 7.5 Milyon Dolar karşılığı 1.4 Milyar TL. tasarruf etmemizi
sağlayan Alb. Kaya KONAKKURAN’ı bu örnek davranışı nedeniyle takdir eder başarılı
çalışmalarının devamını dilerim.”
Bu olay hepimize doğru yolda ilerlediğimizi göstermiş ve bizi adeta kamçılamıştı. Bu
konuda; ilerdeki çalışmalarımızda da bize destek olan Gnkur.Mali Plan ve Proğ.D.Bşk.
Tuğamiral Tanju ERDEM’de önemli bir etkendi. Ancak FMS kaynak planlama
çalışmalarımızda tespit ettiğimiz 12.5 Milyon Dolarlık Hava Kuvvetleri açığını Amirale izah
etmemiz oldukça güç görünüyordu. Evet diyordu Amiral; sizi daha önceki müthiş işleriniz
için takdir ediyorum, ancak yüz milyonlarca dolarlık bilgisayarlarla donatılmış ve dünya
üzerindeki ellinin üzerindeki FMS ülke hesaplarını hiç hataya yer vermeden tutabilen ABD
FMS sisteminin DSAA bölümünün böyle bir hata yapacağını sanmam. Siz son derece
karışık ve detaylı bu hesapları kağıt üzerinde yapmaya çalışıyorsunuz, bana kalırsa bu
imkansız, hatta bu konuda sizinle maaşlarımıza dahi iddiaya girerim.
Karşılık olarak ben; bu çok sevdiğim ve saydığım, üstün nitelikli Amiralime nezaket
hudutları içinde, biraz da şaka olsun diye bahis konusunda evet, ancak bizi destekleyin,
güvenin ve bu konuda Türk makamlarında çalışan personel özgüvenini kazansın. Bildiğiniz
gibi her ay ABD’ye bir C-130 uçağı gönderiyoruz. Ataşeliğimize bu konuda birçok mesaj
gönderdik, ancak tek bir Lojistik Ataşenin bütün bu konulara yetişmesi imkansız
olduğundan onlar da bize USAF makamları gibi negatif cevap veriyorlar. Müsaade
ederseniz harcırah almadan C-130 uçağıyla çok zahmetli bir yolculuk olmasına rağmen iki
gün Washington’da kalarak DSAA ile bu konuyu görüşelim dedim. Amiral hiç düşünmeden
olur verdi ve ilk planlanan uçakla Plan Prensipler Başkanlığından ben, FMS Şubesinden
Alb. Oktay AKPINAR, Yb. Gündüz KIRŞEN, Yb. Önol ÇOŞKUN Washington’a gittik. Daha
önce mesajla toplantı gününü ayarladığımızdan gittiğimizin hemen ertesi günü DSAA’de
toplantı masasında buluştuk. Türk Hava Kuvvetleri masasına bakan bayan bir yöneticiydi
ve daha önceden toplantılarda birkaç kez karşılaşmıştık. Case’leri tek, tek incelemeye
başladık, bir-iki saat geçtikten sonra bir konuda anlaşamayınca içeriye bilgisayar
bölümüne gitti, döndüğünde bizim haklı olduğumuzu itiraf ederek özür diledi ve derhal
düzelteceğine söz verdi. Ancak o küçük bir miktardı, saatler ilerleyince esas büyük
miktarlara doğru yöneldik. Önümüzde hatalı olan milyonlarca dolarlık bir case vardı. Bayan
yönetici tekrar içeriye gitti, döndüğünde yüzü kıpkırmızıydı ve ne söyleyeceğini
bilemiyordu. Case’lerin tanıtımı TK-D....... gibi olur son kısmı Case’in ne tip bir dosya
olduğunu açıklardı. Ortasında D olan bizim milyonluk case yanlışlıkla başka bir harf
yazılarak bir komşu ülkeye aktarılmıştı. Bayan yönetici defalarca özür dileyerek beni
dışarıya davet etti ve; efendim hepsini düzelteceğim., söz veriyorum çok üzgünüm, aslında
bu benim hatam değil ancak sorumluluk benim, lütfen patronumun haberi olmasın, sizin
hiçbir eksikliğiniz kalmayacak, ben tabii olarak bu teklifi kabul ettim, çünkü bayan
yöneticinin samimi olduğunu hissetmiştim.
Sonuç olarak Hava Kuvvetlerinin hesabında olması gereken milyonlarca doları kuruşu
kuruşuna yerine koydurduktan sonra Ataşelikte bir rapor hazırladım. Döndüğümüzde
Oramiral Tanju ERDEM bu duruma çok memnun oldu bizi kutladı ve ben bahis konusunun
şaka olduğunu özellikle belirttim. Olay bizlerin özgüvenini sağlamak açısından son derece
önemliydi. Sonraki yıllarda tasarlanan harika sistemlerle belki de diğer ülkelere de örnek
teşkil edecek teşkilatlar kurduk.
Yıllar sonra ben ABD’de F-16 ilk kıdemli Milli temsilci iken Amiral Tanju ERDEM resmi
ziyarete geldi. ABD’li Generallerle birlikte yemekteyken yabancılara karşı beni
onurlandıran konuşması, bahse girdiğimiz kazançtan binlerce defa daha değerliydi.
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BİR YANGININ GETİRDİĞİ
Plan Prensipler Başkanlığındaki görevimden sonra 1984 yılı sonbaharında ABD’ye
F-16 Kıdemli Milli temsilci olarak atandım. Orada gerçekleşen dikkate değer olaylarla ilgili
çalışma ayrı bir yazı halinde hazırlandı. Burada o konuya tekrar girmek istemiyorum.
Ancak gerek SPO’daki görevim esnasında gerekse F-16 lojistik desteğini uygulayan
OGDEN ALC’deki çalışmalar bu tip modern sistemlerin yönetimi konusunda üç yıl boyunca
benim anlayışıma birçok katkıda bulundu. Özellikle TEI ve TAI kuruluşu için eğitime gelen
mühendis ve işçilerle yaptığımız çalışmalarda birçok şey öğrendim. Üretim hattı ve
blokların oluşturulması, imalatın yönetimi, kalite ve verimlilik konularında önemli bilgilere
sahip oldum. Yurda dönüşümle birlikte 6’ncı Ana Jet Üs Hrk. K.lığı, Hv.K.K. Plan Program
Daire Bşk.lığı, Gnkur.And.D.Bşk.lığı, 8’inci Ana Jet Üs K.lığı ve Tümgeneral rütbesine terfi
edince 1’inci Tak.Hv.Kuvveti Komutan Yardımcılığına atandım.
Aradan sekiz ay kadar geçtikten sonra bir gün, 1’inci İkmal Bakım Merkezi
Atölyelerinin yakınında büyük bir yangın çıktığını, kendi yangın söndürme sisteminin
yetmemesi nedeniyle bizden yardım istendiğinde öğrendik. Komuta Korg. Lüffi AKDEMİR;
beraber gidip bakalım dedi ve yangının bulunduğu bölgeye süratle gittik. Yangın genelde
marangoz atölyesinin ağaç atıklarının kümelendiği bir bölümde çıkmıştı.
Bir bölümü söndürülen kümenin üzerine çıktık ve AKDEMİR General bir sigara
yakarak; “Buraları yıllarca çok ihmal etmişiz. Sadece uçuşla ilgilenmiş buraları
desteklemeyi dertlerini anlamayı hiç düşünmemişiz? onlarda kabuklarına çekilmişler,
ancak artık F-16 modernizasyonu ile onu destekleyen ikmal ve bakım konularının da yeni
çağdaş bir organizasyona ihtiyaç var. Bu tip görevleri harekât tecrübesi olan kimselere de
yaptırmayı denemeliyiz. Ben Lojistik Başkanıyken Loj.Komutanı olarak sistem içinde
devam edebilirdim olmadı, Sarı Remzi’yi (Remzi ÜTKÜN General) değerlendirmek istedik
arzu etmedi, herhalde yeni atamalarda senin gibi F-16 programında çalışmış FMS bilgisi
olan harekâtçılar da bu sistemde görev almalılar ne dersin?” diye sordu. Ben pek açık
olmamakla beraber arzulu olmadığımı hissettirerek, buralarda büyük ölçüde
modernizasyona ihtiyaç var, ABD’de incelediğim ALC’lerin seviyesine ulaşmak için bazı
temelden büyük değişikliklerin uygulanması gerektiğini ve silahlı kuvvetlerin bu yeniden
inşa projelerinin bazı bürokratik engellerle uzun bir zamana yayıldığını izah ederek
kararımı desteklemeye çalıştım. Cevap olarak; “Yok artık öyle olmayacak bende bunun
arkasında olacağım” dedi ve o günkü konuşma orada kaldı.
Sonraki aylarda birlikte olduğumuz durumlarda; Fabrika Komutanına beni işaret
ederek, kalk yeni komutanına tekmil ver diye takılıyor hep birlikte gülüyorduk. Ancak ben
Hava Kuvvetleri karar kademesinin niyetini sezmiştim.
ESKİŞEHİR BİRİNCİ HİBM KOMUTANLIĞINA ATANMA
1993 yılının atama emriyle Birinci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına
atanmıştım. Devir teslim töreninden sonradaki ilk günlerde bir helikoptere Fotoğrafçı
Astsubayı da alarak havalandık. Daha Önceki Birlik Komutanlıklarında da aynı usulü
uygulamıştım. Öncelikle İkmal Merkezini geniş şekilde fotoğrafladık, ben de çevreyi rahat
inceleme fırsatı buldum. Sonra Mamuca Depolarını ve Muttalip Depolarını fotoğrafladık.
İşe yapısal ana gövdeden başlamalıydık.
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Ağustos 1993 HİBM HEK Deposu

Sonradan Atatürk Parkı Olacak HEK Depo Bölgesinin Birliğin Diğer Sistemleri ile Yakınlığı.
Sağda Görülen Üç Kahverengi Hangar Atatürk Zamanında İnşa Edilmiştir. Onlar da HEK
Deposu Malzemelerini Depolamak İçin Kullanılmaktaydı.
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Ağustos 1993 HİBM Sosyal Tesislerinin İnşa Edileceği Alan
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YASAKLAR
Atanmamdan birkaç gün sonra yanıma Personel Şube Müdürü İsmail Albayı da alarak
işçilerin geliş-gidiş çalışma usulleri ve karşılaştıkları sorunları anlamak için dolaşmaya
başladık. İşçiler diyorum; buna iki yüze yakın sivil ve asker mühendisle iki bin civarında
çeşitli kademelerdeki işçiler dersem yerinde olur.
Sabah 7.30 civarında EİBM nizamiyesine sivil otobüslerle gelen işçiler yürüyerek içeri
giriyor ve çalışma birimlerine gidiyorlardı. Nizamiyede birkaç kişilik bir denetim ekibi
bulunuyordu. Dikkat ettim denetleyen ekip bazı işçilerin ellerinden bir şeyleri alarak onları
bina içine götürüyordu. Bu nedir ? diye Per.Şube Müdürüne sorduğumda; “Gazete, kitap
ve yiyecek sokmak yasak” diyerek cevapladı, “Peki içeri bunlarla girseler ne olacak, zaten
öğle yemeği burada veriliyor ve ücretsiz, kitap ve gazete neden alınıyor” dediğimde;
“Yemek yerken ve kitap, gazete okurken işlerini aksatırlar diye tedbir alınıyor” diye
cevapladı.
Arabaya binerek birlikte karargaha gittik. Per.Şb.Müdürüne derhal şu direktifi verdim.
“Bir yazı hazırlayalım, bundan böyle nizamiyeden yiyecek, gazete, kitap sokmak serbesttir.
Ayrıca yerini belirttiğim alanda bulunan iki adet çelik barakadan bir adedi börekçi, bir
adedi de gazete bayii olarak nizamiyenin yanındaki kantine yakın bir yerde hemen açılsın.”
Ertesi gün şehirde bir börekçi ile anlaştılar, gazete bayii de kantin tarafından ivedi
verine getirildi.
İSTİKLAL MARŞI
Atölye hangarlarının dışında tören için toplanılacak bir alan olmadığından cuma
günleri akşam üzeri bayrak törenleri Komuta Karargahının kapısındaki alanda yapılıyordu.
Ben Personel Başkanına bir konuşma yapacağımı söylediğimde; sendikal çekişmeler
nedeniyle bazen işçilerin bazıları toplantı alanını Komutan konuşurken terk ettiğini
söylediğinde; bundan sonra öyle şeyler olmayacak, biz sendikadan çok önce işçilerimize
sahip çıkacağız dedim.
Tören bittikten sonra onlara ilk konuşmamı yaptım. “Nizamiyeden içeri getirdiğimiz
kitap ve gazeteleri gerçek boş zamanımızda okuyacağınızdan eminim. (ÜPK) üretim
kontrol bilgisayarında veri beklerden boş boş etrafa bakınmak yerine gazetenize göz
gezdirin, önemli olan sizin işinize verdiğiniz değerdir ve bu asla yasaklarla düzeltilemez,
sizlere güveniyorum, beni mahcup etmeyeceğinizden eminim.” Bu insancıl yaklaşımın
karşılığını nasıl aldığını bilmem burada açıklamaya gerek var mı?
İŞÇİLERİN ÖĞLEN SPORU
Aradan birkaç gün geçtikten sonra, işçilerin atölyeler arasında kalan bazı yeterli
olmayan toprak alanlarda, futbol ve voleybol müsabakaları yaparak birinci gelen atölyeye
kupa verildiğini öğrendik ve beni de kupa törenine davet ettiler gittik. Futbol oynadıkları yer
bu maksat için hazırlanmamış toz, toprak içinde bir alandı. Birinciye kupayı verdikten sonra
kısa bir konuşma yaptım ve bu alanın onlara layık olmadığının söyledim. Yaşlılardan bir
atölye şefi müsaade ederseniz bir şey söyleyebilir miyim diye müsaade istedi. Buyurun
hepiniz isteklerinizi söylemekte serbestsiniz dedim. Bu konularda önceleri çok sözler
verildiğini ancak sıra işçilere gelince bu sözlerin tutulmadığını belirttiler. Ben de biraz
sabredin göreceksiniz diye cevapladım.
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YİRMİNCİ ASRIN TEMEL TAŞI KALİTE
O günlerde yeni aldığım görevle çok yakın ilişkisi olduğundan ABD’de F-16 görevim
esnasında kazandığım birikimleri birleştirerek bir kalite kitabı hazırlamaya çalışıyordum.
Benim öğrendiklerime ve orada kazandığım kalite anlayışına göre; üretimde bütün
çalışanları üründen sorumlu olarak ve sonucundaki başarıdan pay vererek yönlendirmek,
hem üstün kaliteyi ve hem de verimliliği getirecektir. Bu da ancak ayrım yapmadan her
birime aynı şekilde yaklaşmalı ve ihtiyaçlar eşit olarak karşılanmalıydı. Hazırladığım kalite
kitabı birlik içinde ve Hv.K.K.lığı bünyesinde ilgili kademelere yayımlandı.
Kitabın önsözünün son cümlesi şöyle bitiyordu; “Kalite konusunda doğrudan veya
dolaylı ilişkisi bulunan işçi ve çalışanları yönlendiren yöneticiler üzerinde bu çalışmamla bir
küçük iz oluşturabilirsem, kendimi gayeye ulaşmış kabul edeceğim.”
Kitap yayımlandı, ama içindekileri tam olarak tatbik ederek, toplam kaliteyi ve
verimliliği arttırabilmek için birimimizin birçok yapısal eksikliği bulunuyordu. Öncelikle esas
üretimi gerçekleştiren işçiler çalışma saatleri dışında görev yaptıkları alanı kendilerine ait
bir sistem olarak görmüyorlar onunla özdeşleşemiyorlardı. Hafta sonları subay ve
astsubaylar gibi ailelerine çalıştıkları yeri göstermek için bile o bölgelere gelemiyorlardı.
Aslında onlarla her konuda bütünleşmek için mümkün olduğunca her konuda ve ortamda
birlikte olmak gerekiyordu.
İşte bu esas prensibi uygulamak için, ana görevimizle ilgili çalışmalar devam ederken,
komutanlığımda görev yapan herkesi kucaklayacak, sosyal birlikteliği sağlayacak ve
özellikle işçileri evlerinde bütünün bir parçası hissettirecek sosyal tesisleri inşa etmeye
karar verdim. İnşa alanı eski lojman binalarının karşısında kalan ve yıllardır er atış
poligonu olarak kullanılan geniş araziydi. Birinci Üs’de poligon vardı ve ikincisine hiç gerek
yoktu.
İnşa edilecek bir iki küçük bina ve tenis kortları, basket sahaları, piknik alanları gibi
tesislerdi.
Kaynak; ihalelerden arttırılacaklarla, gerekli malzemeyi temin ederek, kendi
atölyelerimizde mevcut, marangoz, dülger ve diğer görevlerde çalışan personele bu planı
uygulatmaktı. Orta alana adını Türk Evi koyduğum iki katlı binanın şeklini altıgen olarak,
pencere ve ahşap kısımları eski Türk mimarisini anımsatacak şekilde ben önerdim.
Mühendisler statik hesaplarını yaptılar. Kritik olan bazı küçük inşaatların sorumluluğunu
taşeron bir firmaya verdik. Çevre sulama tesisleri, çimlendirme, ağaçlandırma, sauna ve
kadın erkek işçilere spor salonu ve plastik örtüyle kapanan tenis sahası çok kısa sürede
meydana çıktı. Şunu açıkça itiraf etmeliyim ki, daha önce planlanmış alımları çeşitli
alternatifler deneyerek planlanandan çok ucuza getirerek inşa ettiğimizi sosyal tesisler ve
imalat bölümlerinde atölyelerde uyguladığımız tüm modernizasyonlar için iki yıllık
komutanlığım süresince hiç kaynak isteğinde bulunmadım. Buna; görev olarak
uygulanması gerek uçak, motor ve bağlı tüm sistemlerin çalıştırılmasında gerekli kaynak
planlandığı kadarıyla sonuçlandırılmıştır.
Tesisler tamamlanırken hangi adı vermeli diye düşünüyordum. 31 Mart 1993 günü
Korg. AKDEMİR’in ani vefatıyla tesisin kimin adıyla anılacağı belli olmuştu. Büyük döküm
bir kartalın üzerine kendi hislerini belirten bir açıklama ekleyerek imzaladım. Böyle
olmasını hiç arzu etmemiştim, ama kader böyle gerektirmişti.
Diyarbakır’da da Üs Komutanıyken yeni inşa ettiğimiz yemek salonu ve çevresindeki
sosyal tesislere ne ad verelim diye düşünürken, yaptığım inceleme sonucunda Üs’se Bnb.
Rütbesinde ilk intikal eden Türk Hava Kuvvetlerinin gelmiş geçmiş en büyük ve unutulmaz
isimlerinden biri olan Korg. Enver AKOĞLU ismini vermiştik.
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Eskişehir EİBM’de meydana getirdiğimiz spor tesislerine de bir isim vermeliydik.
Ona da Hava Kuvvetlerinin özellikle pentatlon alanında unutulmaz başarısı olan
Erol AKINCI’nın uygun olacağına karar verdik. Ayrıca yazımın başında belirttiğim gibi,
Eskişehir İkmal Bakım Merkezinde görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş bütün
komutanların isimleri caddelere verildi. Ayrıca parkın orta bölümünde raylar üzerinde
oturma, ve lokanta olarak uygulanmış vagonlar ile lokomotifler dekovil park olarak inşa
edildi ve başına döküm bir levha ile dekovil Eskişehir İkmal Bakım Merkezi tarihi yazıldı.
Bu konuyu biraz daha geniş aktarmalıyım.
SOSYAL TESİSLERİN AÇILMASI
Korg. Lütfi AKDEMİR sosyal tesisleriyle, Alb. Erol AKINCI spor
15 Temmuz 1994 cuma günü Hv.K.K. Org. Halis BURHAN tarafından açıldı.

tesisleri

Açılışa Korg. AKDEMİR’in eşi ve oğlu da katıldı ancak resmi açılış töreninden sonra
ayrıldılar. Diğer davetliler, Vali, Belediye Bşk. Kuvvet Komutanı ve Garnizonda görevli
Generaller, Lojistik Komutanı, ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, Baro Başkanı, Emniyet
Müdürü gibi üst düzey görevliler katıldılar.
Sosyal tesislerin henüz tamamlanamayan kısımları olan halı saha, çocuk parkı ve
piknik alanı 3 Aralık 1994 günü Komutanlığımızı ziyaret eden eski Hava Kuvvetleri
Komutanı (E) Org. Tahsin ŞAHİNKAYA ve eşi tarafından açılmıştır. (E) Org. Tahsin
ŞAHANKİYA’ya refekat eden (E) Korg. Ramiz ERTEM ve eşi, (E) Korg. Kemal YALÇIN ve
eşi, (E) Korg. Muammer İNAL’ın eşi İkmal Bakım Merkezimizi şenlendirmişlerdir.
(E) Org. Tahsin ŞAHİNKAYA Komutanımız büyük nezaket göstererek göndermiş
olduğu 7 Aralık 1994 tarihli mektubunda “Doğrusu duyuyordum ve okuyordum ama, bizzat
gördüklerimden sonra memnuniyetimi nasıl ifade edeyim? Kendimi (yaptıklarınızı
gördükçe) 1966-67 yıllarındaki 6’ncı Üs yıllarına götürdüm. Aynı heyecan, aynı çırpınış
içerisinde olmanızdan dolayı benzerlik havası teneffüs ettim. Sizleri tekrar tebrik eder,
başarılar dilerim” diyerek bizleri ödüllendirmişlerdir.
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ESKİŞEHİR’DE DEKOVİL TARİHİNİN BİR PARÇASIDIR
Dekovil çok uzun yıllar şehir içinden işçileri istasyonlardan toplayarak sabah göreve
getiren, akşam götüren bir sistem olarak çalışmış ve Eskişehir’in sembollerinden birisi
olmuştu.
Görevi devraldığımda; nizamiyenin girişinin sağ tarafında lokomotif tamir hangarının iki
yanında lokomotifler ve onlarca vagon çürümeye yüz tutmuş vaziyetteydi. Lokomotiflerin
her yeri paslanmış, vagonların ağaçları çürümüş madeni alanları pas içindeydi.
Askeri alan dışında kalan rayların büyük bölümü ihtiyaç sahiplerince sökülüp
götürülmüştü. Öncelikle şehir ve civarında kalan rayları toplattırarak ikmal merkezinin
çevresini dolaşacak şekilde ring seferinde kullanmak üzere yeniden döşettik. Bir adet
kömür veya odunla çalışan lokomotifin motorunu dizel ve hidrolik takatıyla çalışacak hale
getirip tepeden tırnağa onardık. Arkasına çekeceği vagonları başlangıçta dört adet bir
atölye kurarak tamir ettirdik ve ring seferi her yarım saatte bir çevrede dönmeye başladı.
Ring seferinin istasyonlarını da inşa etmeyi unutmadık. Ardından diğer lokomotifleri ve
vagonların tümünü elden geçirdik ve sosyal tesislere dizdik.
Lokomotifler ve vagonlar 1920’li yılların başında Alman MAN firmasından satın alınmış
dünyada örnekleri tükenmiş paha biçilmez sistemlerdi. Onların ve dolayısıyla Eskişehir ve
İkmal Bakım Merkezinin tarihinin kıymetli bir bölümünün çürüyüp yok olmasına göz
yumamazdık.
İŞÇİLERE PARK YERİ, YA ENGELLİ İŞÇİLER
Kalitenin geliştirilmesi işlemleriyle başladık, işçilere özel park yeri ve belirli oranda
çalışan engelli işçilerin problemleriyle devam edelim.
Kendi aracıyla gelen işçiler önceleri kuvvet nizamiyesinin dışındaki araziye araçlarını
park ediyorlardı. Sonradan EİBM nizamiyesinin yanına birkaç yüz araçlık etrafı kapalı
alanın Belediye Başkanının yardımları sonucunda asfaltlanarak soruna çözüm bulduk.
O bölgeyi dolaşmaya gittiğimde bir engelli işçinin park yeri bulamayarak geri döndüğünü
gördüm.
Gerekli direktifi o gün uygulatarak EİBM nizamiyesinin dışına kantinin önüne dört adet
engelli park yeri yapıldı. Birkaç gün aradan sonra arabasını oraya park ederek içeriye giren
bir engelli işçiye; “Memnun musun?” diye sorduğumda; “Sağ olun Komutanım ancak
buradan atölyeme gidene kadar çok zorluk çekiyorum, özellikle kar ve buz olduğu
durumlarda” diye cevaplayınca, bu uygulamanın bir yönünün eksik olduğunu hemen
anladım. O gün engelli işçilerin bulunduğu atölyelerin önlerine ihtiyaç kadar engelli park
yeri yapılmasını istedim. Daha önceleri sadece komutan araçları ve resmi araçlar
nizamiyeden içeri girebiliyorlardı. O günden sonra engelliler de atölyelerinin kapısına kadar
araçlarıyla gitmeye başladılar. Hiç bir şey kaybetmemiştik, ancak uygulama pozitif yönde
çok ses getirecekti.

-280-

-281-

-282-

-283-

HEK DEPOSUNUN KALDIRILMASI VE
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR ATATÜRK PARKI
Çok uzun yıllardan beri kal edilmiş ve HEK (Hurda-Enkaz-Köhne)’e ayrılmış malzeme,
teçhizat, uçak motorları, uçak parçaları, taşıt araçları ve buna benzer malzeme
1920’lerden kalan üç hangarın önündeki çok geniş bir alana gelişigüzel depolanmıştı. HEK
depo alanı fotoğraflardan da görüleceği gibi İkmal Bakım Merkezinin deyim yerindeyse tam
bağrında ve tüm binaların ortasında yer alıyordu. Atatürk zamanından kalan saç hangarlar
da bu atık malzemelerle doluydu. Göreve ilk başladığım günden itibaren bu çirkin
depolama pisliğinden kurtulmak için planlar yapıyordum. Danıştığım her yetkili personel,
“Yetmiş yıllık bu uygunsuz depolamayı hiç kimse kaldırmaya cesaret edemedi, bu işlemin
yapılması olanaksız” diye benim tasarımı engellemeye çalışıyorlardı.
Ancak karar vermiştim ve bölgenin tam bir merkez haline gelmesi için bu temizliğin
mutlaka yapılması gerekiyordu. Bu tip malzemeler bazı kurallar içinde devredilebilirdi ve
devretme makamı da yönetmeliklerde sadece Makine Kimya Kurumu olarak görünüyordu.
Derhal Makine Kimya Genel Müdürlüğü ile temasa geçtim ve o günler Hurdasan Genel
Müdürü olan Bekir ÇELİK beyi derhal bana gönderdiler. On bir dekarlık bu alan üzerinde
mevcut kal edilmiş malzemelerin taşınması, tartılması, Muttalip Depolarına götürülmesi
konularında bir protokol düzenledik ve nezaret edecek personel belirledik.
Bir yıl önce Birinci Kuvvet Komutan Yardımcısı görevinde bulunurken yapmış
olduğumuz denetlemeler dolayısıyla birkaç defa Anamur Radarına da gitmiş ve orada
bulunan deniz kıyısında kurulu sosyal tesislerin sadece çadırlarda hizmet vermesinin pek
uygun olmadığını tespit etmiş ve ilerde burasının harika bir dinlenme kampı olabileceğine
kanaat getirerek bir master plan hazırlamıştık. Ne var ki o zaman ihtiyaç duyulacak motel
tesislerinin yapılabilmesi için yeterli kaynak tahsis edilememişti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Anamur tesislerine başlangıç için yaklaşık iki çok katlı
36 adet motel yapılabilecek kaynak bulabileceğimi bildirdiğimde derhal kabul ettiler ve
HEK malzemelerinin devrinden elde edilen kaynakla iki subay moteli inşa edilmiş oldu.
Yıllarca bu kötü yığınaklanma, komutanlık hizmet tesislerinin bağrından sökülüp
atılamaz denen HEK deposu birkaç ay içinde yüzlerce kamyonla taşındı ve alan
düzeltilmeye başlandı. 36 dekarlık sosyal tesis alanına bitişik bir bölümü olan ve Atatürk
zamanından kalan üç saç hangarın sınır teşkil ettiği bu 5000 m 2’lik alan öncelikle
asfaltladık, lokomotifin geçeceği rayları döşedik ve istasyon alanı inşa ettik. Bu alanı nasıl
kullanmalı diye düşünüyordum. Hangarlardan HEK deposu alanına bakan ilkinin yarısını
modern bir yangın söndürme bölümü yaptık, hangarın sosyal tesisler bölümüne bakan
yarısı ise işçilere kapalı spor salonu, bayan işçilere aerobik salonu ve sauna, banyo
tesisleri yapıldı.
Alanın nasıl değerlendirileceği devamlı aklımı kurcalıyordu. Bir gün, hangi nedenle
olduğunu hatırlamıyorum. 113’üncü Filo’da eski fotoğraf ve negatifleri incelerken bir
fotoğraf çok dikkatimi çekti. Atatürk uçuşları diğer ziyaretçilerle izlerken bana “İstikbal
Göklerdedir” dediği anı anımsattı. Eskişehir’de çekildiği belirtilen fotoğrafın arka planında
üst bölüm pencereleri kareler halinde iki bölümde sıralanan bir hangar dikkatimi çekti. O
akşam ya rüyamda gördüm, ya da düşüncelerim beni o yola sevk etti. Sabah her
zamankinden bir saat önce komutanlığa gittim ve HEK depo alanına gittiğimde Atatürk’ün
uçuşları seyrettiği alanın burası olduğu ve HEK depolar sahasında bulunan çürümeye terk
edilmiş ilk hangarın fotoğrafta arka planda yer alan hangar olduğunu tespit ettim.
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Fotoğrafta Atatürk’ün bulunduğu yerde onun baktığı istikamette baktığımda orada
uçakların inip kalktığı eski bir meydan olma olasılığını düşündüm. Alanı araştırdığımda
şimdiki meydandan çok uzakta ve ayrı istikamette bazı küçük bölümleri kalmış pisti
buldum.
İşte bu araştırmalar sonucu o adanın “İstikbal Göklerdedir Atatürk Parkı” olmasına
karar verdim. Bana göre Atatürk İstikbal Göklerdedir sözünü burada söylemiştir, ispatı yok
içimden öyle geliyor. Bu konuda birçok yer ismi geçiyor. Ancak önemli olan nerede
söylediği değil, söylemiş olmasıdır. Bu karardan sonra doğru Sayın Yılmaz
BÜYÜKERŞEN’e gittim ve bize bir büyük Atatürk heykeli yapmasını istedim. Derhal kabul
etti ve sadece bana hangi malzemeden kaç kğ. almam gerektiğini söyledi o kadar, heykel
kaidesi tam Atatürk’ün o fotoğrafta bulunduğu alana dikildi ve o konudaki eski fotoğrafları
alt kaidesine kondu.
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ABD’DEN GELEN TEKLİF
Eskişehir İkmal Bakım Merkezinin öncelikle kalite ve verimlilik esaslarına göre
modernize edilmesi çalışmaları bu konuları destekleyecek alt yapı ve personel destek
düzenlemeleriyle büyük bir hızla sürerken ABD’de Wright PATTERSON AFB’de
görevliyken yakından tanıdığım o zamanki sivil ILC yöneticisi Amerikalı, nereden bulmuşsa
beni telefonla aradı ve Hava Kuvvetlerinden ayrılarak bir firmada çalıştığını ve bu firmanın
sivil uçak motor ve gövde fabrika bakımlarını yaptığı, ellerinde ivedi bitirilmesi gereken
J-85 sivil uçaklarda kullanılan fabrika seviyesi bakım gerektiren yüzlerce motor biriktiğini
ve yüz bin dolar civarında bir ücret ödeyerek bizim tesislerimizde yapıp yapamayacağımızı
sordu. Ben gerekli araştırmayı yaparak ararım dedim. Sistemimizi incelediğimizde biz
yaklaşık rakamlarla o gün için bu işlemi 35-40.000 $ olarak sonuçlandırabiliyorduk.
Motorların geliş-gidiş ücretini de ABD firması ödeyecekti. Bizim bir döner sermaye
birikimimiz vardı. Buradan bu hizmeti vererek belki de ülkemize hiç yük olmadan bütçemizi
sağlayabilirdik. Ancak kendi motorlarımızı kendi standartlarımızda her türlü işlemi
yapabiliyorduk ama milletlerarası motor fabrika seviyesi bakım için bir kalite belgesine
ihtiyaç vardı ve bizde ne kendi ülkemizden alınmış bir kalite belgesi ne de uluslararası
temin edilmiş belge mevcut değildi.
Derhal GE firmasından bazı kurslar alarak denetlenmemiz ve uluslararası bir sertifika
almak için girişimde bulunduk. Ayrıca kendi ülkemizde de kalite belgesi alma ihtiyacımız
ortada duruyordu. Onun içinde bizi sistem olarak o kaliteye yükseltecek çalışmalar için bir
özel firma ile anlaştık. GE denetlemeleri aylarca sürdü ve üçüncü teşebbüste yeterlilik
kazandık. Türkiye yetkili makamlarından ise ancak İSO. 9001 belgesini iki yıl sonra temin
edebildik. Kalite standardı belirlenmeyen bir müessese ancak kendi birliklerine denetimsiz
üretim yapabilirdi. Ancak bu belgeler alındıktan sonra denetimsiz üretim ortadan kalmıştı.
Bu olay sonrası düşünmeye başladım. Beni tesadüfen tanıyan bir ABD personelinin
aramasıyla döner sermaye katılımlı bir uygulama yapılabilir. Ancak bizim
kabiliyetlerimizden, imkanlarımızdan bir Silahlı Kuvvetler birimi olarak Türkiye’deki hiçbir
müessese haberdar değildi. Madem böyle kabiliyetlerimiz ve yüksek teknolojimiz vardı,
neden ülkemize duyurmuyor ve onlara destek olmuyoruz. Bu durumda biz de yurt dışına
gidecek dövizin yurt içinde kalmasını ve yaklaşık onda bir olarak gerçekleşecek uygulama
bedelleriyle de Türk firmalarına destek olabilirdik. İşte o an karar verdim bir dergi
çıkartmalı, bütün Silahlı Kuvvetler ve Türkiye sathında üretim yapan ilgili firmalara
kabiliyetlerimizi ve teknolojik imkanlarımızı açıklamalıydık.
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KOVAN DERGİSİ
Kovan dergisinin ilk sayısı Mayıs 1994 ayında yayınlandı. İlk sayının başlarken başlıklı
ilk makalesinde okuyuculara şöyle sesleniyordum.
“Sizlere yepyeni bir dergi ile merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve
başladığım ilk günden beri, böyle bir dergi ile hizmet verdiğimiz müessese ve birliklere
seslenme ihtiyacını duymaktaydım. Bu ihtiyaç büyük ölçüde; hizmet verdiğimiz birimlerle
bizim aramızdaki iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Diğer bir deyimle mevcut
kabiliyetimizi, yaptığımız ve yapamadığımız tüm faaliyetleri, büyük bir açıklıkla ve
doğrulukla gözler önüne sermek ihtiyacı büyük bir gerçek olarak karşımızda bekliyordu,
buna seyirci kalamazdık.”
Belki de çok önemsiz bir detay olarak görünen, derginin adının bulunması konusunda,
tüm personelin katılımı ile geniş bir araştırma yaptık. Önerilen isimleri ayrı ayrı incelerken
örneklerin, tabiat ve onun kuralları ile ilgili olması, görevimizi pozitif yönde etkiler, uyum
sağlamada benzerlik yaratır derken, kovan örneği aklıma geliverdi. Sanıyorum, bal
toplayan işçi arısı, koruyucu asker arısı, üretkenliği, kışlık ikmal sistemi, bal mumu ile kalite
mühürü, çalışkanlık, süratli ve kaliteli iş yapma ile tam anlamıyla özdeşleşen kovan, görev
ve sorumluluklarımız açısından uygun bir deyim oldu. Biz de, bu benzetmeye layık
olabilmek için, arı kovanı gibi çalışmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.
Bundan böyle iki ayda bir yayımlanacak dergimizde, sizlere biraz daha açık kalplilikle,
Kovan’ın iç dünyasını açmaya ve sizler için üretilenleri anlatmaya çalışacağız. Sizlerden
gelecek yapıcı uyarılara her zaman açık olan dergimiz, şayet hedeflediği hizmeti
başarabilirse ne mutlu bizlere.
Aslında Kovan gerçekten iyi bir benzetmeydi. Kovanda işçi arılar 45 gün veya en çok
iki ay yaşar, ancak hiç durmadan belki de kendilerine yemek nasip olmayacak balı
üretirler. Asker arılar kovana yapılacak bir tecavüzü önlemek için nöbet tutar. Kraliçe arı
normal arıların birkaç misli büyüklüktedir ve sadece üretim yapar, yeni arılar yetiştirir.
İşçi arıların getirdiği arı sütü ile beslenir ve iki yıl kadar yaşar. Bütün kovandaki arılar hiç
tartışmadan ve kendilerine verilen görevin haksızlığını ortaya çıkarmak için bir gayret
içinde olmadan bal yapar ve hayatta kalanlar kış şartlarında bu balla beslenir. Balın kalite
mühürü olan balmumu kapağı ise tabiatın bizlere örnek olarak sunduğu bir mükemmeliyet
yaratıcılığıdır.
Kovan dergisi sanıyorum üretim birimi ve döner sermayesi olan bir Silahlı Kuvvetler
kurumunun çıkardığı ilk dergidir. Yayımlandığı ilk aylarda büyük ses getirmiştir. Ardından
EIBM’nin kabiliyetleri diğer birlik ve müesseseler tarafından öğrenildikçe ihtiyaç sahiplerine
yetişmekte güçlüklerle karşılaşılmaya başlamış ve bazı tedbirler almak zorunluluğu
doğmuştur. Kovan’ın ilk yayınından sonraki ay komutanlığımıza müracaat edenler
arasında çarpıcı birkaç örneği açıklamak istiyorum.
Aynı şehirde Eskişehir’de birlikte bulunduğumuz Arçelik Fabrikası yetkilileri gelerek
bizdeki kalibrasyon laboratuarının yeterliği açısından bilgi aldıktan sonra Almanya’ya
gönderdikleri ölçü aletlerini bize bir gün içinde teslim ederek Almanya’ya gönderip
getirdikleri zamanın onda biri bir zamanda ve onda bir fiyatına TL. olarak hizmet almaya
başladılar.
Yine aynı ay içinde Bursa’dan Reno Fabrikasından yetkililer geldi ve kendi işlerini
Fransa’ya gönderdiklerini ve hem çok pahalı hem de uzun zaman aldığını belirterek bizim
olanaklarımızdan yararlanmak istediler. Bir Ordu Yardımlaşma Kurumu olan Reno’nun
dahi daha önce bizim kabiliyetlerimizden haberi yoktu.
Bütün ölçü aletlerini bize göndermeye başladılar, ancak birkaç ay sonra sistem
gönderilmeyen Fransız firmasından iki yetkiliyi Bursa’ya tetkik için gönderdiler. EİBM ölçü
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birimlerinde kalibrasyon yetkisini ABD’de OHIO eyaletinde bulunan AGMC’den almakta ve
her bir buçuk yılda bu konuda bu müessese tarafından denetlenmektedir ve bu standart
dünya standardıdır. Fransız Mühendisler AGMC damgasını cihazlarda görünce arkalarına
bakmadan Fransa’ya döndüler.
Bir üçüncü örnek ise; Komutanlığa ilk başladığım günlerde birliği gezerken kocaman
bir hangarla üç personel istihdam edilen ve yılda ancak yaklaşık bir ay süreyle çalışabilen
500 tonluk pres atıl kapasitesi beni çok etkilemişti. Bu pres bomba kulpları gibi bazı
malzemenin dövme işleminde kullanılıyordu. Bu presin atıl kapasitesine nasıl çözüm
üretebilirim diye düşünürken dergiyi izleyen iki İzmirli Mühendis beni ziyarete geldi.
Firmanın adına hala hatırlıyorum, HİPOKRAT çelik malzemeden önce dövme sonra
tezgahta şekil vermek suretiyle ortopedik protez imal ediyorlardı, derhal el sıkıştık,
Almanya’ya göndererek harcadıkları döviz ve zamandan kurtulmuşlardı. Bizim de döner
sermayemiz kazanç sağlıyordu ve ülkemizde kazanıyordu.
Tabii dergi deyince; Silahlı Kuvvetlerin bir üretim biriminde kimseye danışmadan
yapılan böyle bir işlemden çok yararlanan muttu olanlar olduğu kadar hoşlanmayanların da
olması normaldir. İlk üç sayıda bu derginin kağıt ve baskısı da dahil olmak üzere Anadolu
Üniversitesi ETAM Matbaasının Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BÜYÜKERŞEN ile
ücretsiz basım sözünü aldığımız açıklansa bile, tasarruf düşüncesinin ardına sığınarak
bazı tenkitler yapılmıyor değildi. Bir defasında kokteyl esnasında Hava Kuvvetleri
Komutanına, komuta kademelerinde bulunan bir yetkilinin “Biz üçüncü hamur kağıtların
arkasını bile kullanarak bu yokluk zamanda tasarruf yapıyoruz, yoksa bizde Kovan dan
daha kaliteli dergiler çıkarabiliriz” dediğine istemeyerek kulak misafiri oldum ve anında
Komutana; “Komutanım biz karşılığında o matbaaya teknik destek sözü vererek ücretsiz
bastırıyoruz, ancak daha önce açıklamış olmamıza rağmen önümüzdeki yayında bu
durumu ön kapak sayfasında bir daha belirteceğim” demek zorunda bırakıldım.
Kovan dergisinin yedinci sayısına ulaşabilenler ilk sayfanın altında şu ibareyi
göreceklerdir.
YAYIN HAYATIMIZA ÜCRETSİZ BASKI HİZMETLERİ İLE KATKIDA BULUNAN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VAKIF KURULUŞU ETAM A.Ş.YE TEŞEKKÜRÜ BORÇ
BİLİRİZ.
Sonraki yıllar Kovan dergisi yayınına ara verildi ve bu görevi Lojistik Komutanlığı
üzerine aldı ancak o da devam etmedi, aradan uzun yıllar geçtikten sonra tekrar EİBM’de
yayımına başladı.
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FAZLA MESAİ
Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürü iken yıllık kaynak planlamalarında en çok
sıkıntı çektiğimiz uygulama İkmal Bakım Merkezlerinin sık sık fazla mesai ek ücret
ödemeleri için kaynak tahsis istemeleriydi. Bu fazla mesai saatleri EİBM için bazı yıllar yıl
içinde yapılan çeşitli kaynak ilaveleriyle 300.000 saate ulaştığı oluyordu. Bu neredeyse
orta ölçekli bir özel fabrikanın yıllık iş kapasitesine yaklaşık bir rakamdı.
İkmal Bakım Merkezi Komutanlığını devraldıktan sonra fazla mesai uygulamalarını
mercek altına aldım. Her hafta önüme Fabrika Müdürlüğünden gelen kara kaplı fazla
mesai emirlerini imzalamadan önce mümkün olduğu kadar incelemeye başladım. Birkaç
hafta sonra gördüm ki hemen hemen aynı işçiler fazla mesai yapıyor görünüyordu. Ayrıca
bu işçilerin büyük bir bölümü fabrikada emekliliği yaklaşmış bürolarda çalışan işçilerdi.
Sistem olarak modern üretim merkezlerinde uygulanan vardiya sistemi gibi bir çalışma
usulünü uygulamaya karar verdim. Milyonlarca dolarlık tesisler, tezgah ve avadanlıklar
akşam üzeri saat 17.00’den sabah 08.00’a kadar atıl bir vaziyette bekletiyordu. Biz hiç
olmazsa bu sürenin bir kısmını kullanabilir ve fazla mesaiye de hiç gerek kalmaz ve fazla
mesai uygulamasından doğan haksızlıkların da önüne geçmiş olurdur. ABD’de lise binaları
dahi milyon dolarlık yatırımların atıl kalmaması için her gün saat 16.00 ile 24.00 arasında,
halkın yararlanması için birçok kursa mekan olarak tahsis ediliyordu.
Her sabah saat 08.00’da odamda yaptığımız yönetici toplantısında fikrimi yöneticilere
açtım. Hemen hemen hepsinin tepkisinin negatif olduğunu gördüm. “Efendim bunu
yaparsak sırt üstü düşeriz” diyorlardı. Ancak çok iyi etüt etmiştim ve yurt dışında birçok
müessesemiz çalışma şartlarını incelemiştim. Ayrıca fazla mesai uygulamasında bazı
kayırmalar, haksızlıklar ve ihtiyaç dışı yararlanmalar mutlaka düzelmeliydi. Fazla mesai
uygulaması bu birimlerde alışkanlık haline gelmişti. Kararım fazla mesai kaldırılacak ve
üçlü vardiya usulüne dönülecek süratle geliş gidişler ve vardiya personeli dönerli olacak
şekilde planlandı ve emri yayımlandı.
Emrin yayımlandığının ertesi günü sabah Emir Astsubayı bütün atölye şeflerinin beni
ziyaret etmek istediklerini bildirdi, “Derhal içeriye alın” dedim. En kıdemli Atölye Şefi elinde
bir büyük tepsi tutuyordu. Onun ne olduğunu sorduğumda; “Size baklava getirdik, çok uzun
yıllardır gerçek çalışanların, üretime tam katkısı olanların pek yararlanamadığı, bu sistemi
kaldırdığınız için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Esas bundan sonra üretim, kalite ve
verimliliğin ne olacağını göreceksiniz.”
Buna çok memnun oldum ve kendilerine başarılar diledim. Uygulama çok kısa sürede
büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu nedenle dergimizde mühendislerimizden biri
tarafından yayımlanan makalede FASBAT programında yapmış olduğumuz değişiklikte
açıklanarak sistemin getirmiş olduğu iyileştirmeler anlatılmaktadır. Önceleri doklarda
bulunan ve FASBAT için bekleyen uçaklara ayrı ayrı planlanan ihtisas elemanları (Hidrolik,
Gövde, Elektronik gibi) işlemlerini sürdürüyorlardı. Aynı anda uçakta tek bir ihtisas
çalışabiliyordu. Yeni sistemde her uçağa her ihtisasta ekip tahsis ediliyor ve beklemeler
asgariye iniyordu.
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KOVAN DERGİSİNDE YAYINLANAN MAKALE
Zamana karşı yarışın ön plana çıktığı günümüzde başarı kazanmak, ancak doğru ve
zamanında karar vermek ile mümkündür. Bu nedenle yönetim kararlarının verilmesinde
uzun bir süreci gerektiren “Dikkat, Nişan Al, Ateş” sıralaması “Ateş Dikkat Nişan Al”
şekline dönüşmektedir. Bu prensibin uygulanmasını ise; 1993 yılı sonlarına doğru 1’inci
HİBM Komutanı Tümgeneral Kaya KONAKKURAN tarafından verilen bazı emirler ve
bunun sonucunda başlatılan faaliyetler içerisinde görmek mümkündür.
Bu konudaki ilk örnek; Uçak FASBAT faaliyetlerini daha da etkinleştirecek bir
organizasyonun araştırılması ve uygulanmasıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda, FASBAT
işlemlerinde sorumluluğu dağıtan organizasyon uygulanmasından vazgeçilerek mevcut
sistem değiştirilmiş, yerine uçağın belirli bir ekibe teslim edilmesi ve tüm işlemlerin bu
ekibin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygulaması getirilmiştir. 1994 yılının başından bu
yana uygulanan bu sistem değişikliği ile; Uçak FASBAT’ında geçmiş yıllara nazaran
önemli iyileştirmeler elde edilmiştir.
İkinci örnek, ikili mesai uygulamasına geçiştir. Nitekim 1994 yılının başında yapılan bir
değerlendirme ile; ilerleyen dönemlerde bazı ekonomik sorunlarla karşılaşılacağı, bunun
sonucunda da üretim kaynaklarının kullanımına (fon, insan gücü, fazla mesai gibi)
kısıtlamalar getirilebileceği tahmin edilmiştir. Bu nedenle de 1’inci HİBM K.lığınca ; “Tüm
birimlerde % 70- % 30 oranlarında ikili mesai uygulamasına geçilmesi ve fazla mesai
kullanımından vazgeçilmesi” kararı alınmıştır. Bu uygulama 04 Nisan 1994 tarihinden
itibaren 08.00-17.30 ve 15.30-01.00 saatlerini kapsayacak şekilde başlatılmıştır.
On beşer günlük devreler halinde yapılan bu çalışma ile ilgili değerlendirme sonuçları
ise aşağıdadır;
-

Ücretsiz günlük izin kullanımlarında yaklaşık % 30 dolayında azalma olmuştur.

Fazla mesai kullanımını sıfırlanmıştır (1993 yılı Nisan ayı fazla mesaj kullanımı
15.000 saat iken 1994 yılı Nisan ayında kullanım yoktur.) Böylece sade Nisan-Mayıs ayları
için, yaklaşık 4.5 Milyar TL: tasarruf sağlanmıştır.
Haftada 7 gün sürekli çalışma yerine 5 gün çalışıp iki gün dinlenme sağlanarak
personelin morali yükseltilmiş ve çalışma verimi artırılmıştır.
-

Sürece bağlı üretim faaliyetlerinde hızlanma sağlanmıştır.

Kritik tezgahlardan günde 8 saat yerine 14.5 saat süre ile istifade edilmeye
başlanmıştır.
-

Acil ihtiyaçların karşılanma süreci kısaltılmıştır.

Tüm birimlerde belirgin bir üretim artışı sağlanmıştır. Bu artış bazı birimlerde
% 35’lere kadar çıkmıştır.
Uçak üretiminde yılda yaklaşık 3 F-4E uçağına eşdeğer bir üretim kapasitesi artışı
sağlanmıştır. Bu kapasite artışının 1994 yılı için uçak FASBAT kalış sürelerinin
azalmasına, sonraki yıllar için üretim programlarında artışa yansıyacağı tahmin
edilmektedir.
Sağlanan çalışma etkinliği ile 1994 yılı programında olmayan NF-5 Akrotim
tadilatı, TCTO IF-4 1481 uygulaması e F-5 Attach Rib sorunlarından doğan olumsuz etkiler
kısa sürede telafi edilebilmiştir.
Gerek uçak FASBAT işlemlerindeki sistem değişikliği ve gerekse ikili mesai
uygulamasında dikkati çeken en önemli nokta; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin önceden etüt edilmesi, planlanması ve Hükümet
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kararları ile Hv.K.Komutanlığı emirlerinden önce uygulamaya konulmasıdır. Bu da yazının
başında belirtilen “Ateş-Dikkat-Nişan Al” prensibinin uygulanmasına güzel bir örnek
teşkil etmiştir
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SAĞLIK AMİRLİĞİ
İşçilerin fazla mesaisi kaldırılmış, vardiyalı sisteme geçerek onların ihtiyaçları olan boş
zamanlarında bazı önemli ihtiyaçlarını giderme konusunda zaman kazandırılmıştı, ancak
işçi ve ailelerinin en büyük sorunu; ihtiyaçları olduğunda SSK Hastanesine gitmek ve
bazen günlerce bekleyerek dertlerine derman bulamamaktı. En büyük ihtiyaçları ise fizik
tedavi, diş ve laboratuar sistemlerinden yararlanamamalarıydı. Ayrıca bir işçinin SSK
Hastanesine gitmesi ve tedavi için günlerce beklemesi iş gücümüzü olumsuz yönde
etkiliyordu.
Göreve başladığımda nizamiyeden girdikten ve fabrika sahasını geçtikten sonra
Komutanlık Karargahına ulaşmak için eski binaların arasından bir otobüsün geçeceği
kadar bir alandan giriliyordu. Bu girişin sol tarafında uzanan bina Sağlık Amirliğiydi ve
Komutan Karargah Binasının hemen yanında hizmet görmeye çalışıyordu. Bina denetleme
sonucu çatlak olarak tespit edilmiş, yıkılması gerekiyordu ancak uzun zamandır bir işlem
yapılmamıştı. Yine o girişin tam karşısında yangın kıtası bulunmaktaydı ki o dar alandan
çıkması dahi birkaç manevra ile mümkün oluyordu.
Öncelikle işçiler de dahil tüm personele yeterli ve etkin bir Sağlık Amirliği yaratmak için
Komutan Karargahının arkasındaki uygun bir bina Sağlık Amirliği olacak şekilde hazırlandı
ve binanın eksiklikleri tamamlandı.
Sağlık Amirliği öncelikle tüm personelin sağlık açısından takip edilebilmesi için
bilgisayar sistemleriyle donatıldı. Bir Fizyoterapi ünitesi devreye sokularak, işçi ve
personelin burada tedavi olması sağlandı. Daha önceleri bulunmayan diş ünitesi açıldı ve
teşhiste yardımcı olabilecek laboratuar sistemi kuruldu.
Böylece Sağlık Amirliğinde; Poliklinik, Periyodik Muayene, Çevre Sağlığı, Hayvan
Sağlığı, Gıda Kontrolü, Haşerelerle Mücadele ve fizik tedavi alanında, DIADINAMIGALVANI-ULTRASAUND-ENFRARUJ sistemleriyle tedavi imkanları sağlandı.
Ayrıca bir röntgen cihazı isteğinde bulunulmuş, temin edildikten sonra bu konuda
ihtiyaç giderilmiş olacaktır. 1994 yılı Mayıs ayında bütün bu sistemler devreye girdiğinde
artık işçi ve personelin hastanelere başvurması asgari düzeye inmiş ve tedavi sürelerinin
kısalması ile çok büyük ölçüde iş gücü kaybı azaltılmıştır.
Sağlık Amirliği eski binası yıkıldıktan sonra alan genişletilmiş ve yangın kıtası da
modernize edilen eski ATATÜRK hangarlarına taşınarak alan girişi tamamen ferahlatılmış
ve yangın kıt’asına olaylara süratle müdahale elastikiyeti kazandırılmıştır.
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F-16 BOYA ATELYESİ
Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halis BURHAN birliğimizi sık sık ziyaret etmeye
başlamıştı. Yine o ziyaretlerden birinde; F-16 uçaklarının Eskişehir İkmal Bakım
Merkezinde boyanması ihtiyacı doğduğunu, ancak kendisine ABD yetkililerince aktarılan
bilgilere göre bu işlemin oldukça kapsamlı ve maliyetli bir modernizasyon olacağını
açıkladıktan sonra, “Bir incele bakalım, yapabilir misiniz? Ne kadar kaynak ihtiyacı
olacak?” diye sordu. Cevap olarak; “F-16 uçaklarının kendi imkanlarımızla depo seviyesi
bakım için TPS imalatına başladık, ama F-16 uçaklarının bir bütün halinde
komutanlığımızda bir ölçüde girmesini sağlayacak bu işlemi en kısa zamanda uygularız,
kaynak ihtiyacını da daha önce planlanan projelerin artan kaynağından karşılarız” dedim.
Eski boya atölyemiz 1942 yılından beri çeşitli tipte FASBAT uçaklarının boya
işlemlerini gerçekleştirmekteydi. Yeni boya atölyesinin yapımına 21 Ocak 1994’de başlandı
ve 3.3 Milyar TL. kaynak kullanılarak 15 Kasım 1994’de sona erdi. Modernize çalışmaları
sonucunda; klima ve aydınlatma sistemleri kurulmuş, tavan kaplaması, iç ve dış çevre
düzenlemesi yapılmıştır. Plastik parçalarla boya çıkarma işlemiyle (Bead Blasting) boya
çıkarılmakta, klimatize edilmiş ortamda boya yapma imkanı sağlanmaktadır.
Atölyenin açılışını 27 Ocak 1995 tarihinde Hv.K.K. Org. Halis BURHAN yapmıştır.
Modernizasyon çalışmaları sonucunda 1’inci İkmal Bakım Merkezi dünyada bu işlemi
gerçekleştirebilen altı ülke arasına girerek büyük bir teknolojik atılım gerçekleştirmiştir.
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ASIRLIK İKMAL DEPOLARI MODERNİZASYONU
Ağustos 1993 ayı ortalarında teslim aldığım İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının
yedinci ayı sonunda Hava Kuvvetleri Denetlemesine tabi tutulduk. Bütün konu ve sistemler
konusunda her ne kadar modernizasyonları tamamlayamasak da hazırlanmıştık ancak
ikmal depoları ve sistemleri konusunda büyük bir modernizasyon arifesinde olduğumuzu
ve birkaç ay sonra bu konuda gerçek bir değerlendirme yapılabileceğini teklif ettim. Kabul
ettiler.
Eskişehir İkmal Bakım Merkezinin ikmal depolar bölgesi, kuvvet nizamiyesi girişinden
sonra sağda kalan alanda yer almaktadır. Depoların büyük hangar şeklinde olanlarının
uçak hangarı olarak yapımları 1920’li yıllardan başlamaktadır. 101-102 no.lu ahşap kapılı
depolar ise; 1920’li yıllarda uçakların muhafaza ve bakımı için Almanlar tarafından inşa
ettirilen depolardan oluşmaktadır. Hangarların dışında 1950’li yıllarda inşa edilen dokuz
adet yuvarlak baraka depo mevcuttur ve bunlar da modern depolama ihtiyacını
karşılamaktan çok uzaktır.
İkmal depo sisteminin modernizasyonu için öncelikle büyük malzemelerin depolandığı
101 ve 102 no.lu hangarların modern depo haline dönüştürülmesine başlanmıştır. Modern
tavan, iptal edilen kapılar yerine duvar ve toz geçirmez kapılar ve iç bölümlerine modern
çok katlı ranza sistemleri ve bu ranzalara yükleme yapacak dar alanda çalışabilir elektrikli
Fork-Lift temin edilerek ortasından demiryolu geçen tahta kapılı bu eski hangarlar,
tamamen modern, her türlü malzemenin tozsuz ortamda muhafaza edilebileceği şimdiki
değeri 50 milyar tutan iki büyük depo haline dönüştürülmüştür.
Ayrıca demode ve kullanışsız yuvarlak baraka depolar da İkmal bakım Merkezinin
Fabrikalar bölümüne üç ana bölüm halinde taşınmış ve yerleştirilmiştir. Seçilen depo
alanları modern depolamaya müsait binalar olup, yeni ranza ve kutu tedarikiyle son derece
temiz, kullanışlı ve kullanıcıya yakın depolamaya imkan veren konumdadır. Ayrıca,
depoların ayrı ayrı bölgelere taşınması hareket konseptine de uygun olmaktadır. Eski
depolar ise bir bölgede bitişik nizamda ve bir tek bomba ile tümünün hasarlanabileceği bir
durumda inşa edilmişlerdi.
Son olarak 2000’li yılların ihtiyacı düşünülerek, boşaltılan alandaki baraka ve
hangarların yıkılmasıyla oluşacak alana; bir robotik çok katlı deponun yapılması
planlanmıştır. Bu nedenle yabancı firmalardan ve USAF yetkililerinden getirtilen örnekler
merkezimizde incelenmiş, SHP’na girecek şekilde proje Loj.K.lığı ve Hv.K.K.lığına
gönderilmiştir.
Böylece ikmal fonksiyonu alt yapısının modern hale getirilmesiyle Komutanlığımız
gerçek kimliğini kazanma yolunda çok olumlu bir adım daha atmış olacaktır.
7-8 Temmuz 1994 tarihlerinde Hava Kuvvetleri Denetleme Heyeti modernize edilmiş
depolar ve ikmal sistemini denetlemiş ve her iki alanda da çok iyi durumda bulunmuştur.
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MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ ÖDÜLLERİ
Mili Prodüktivite Merkezi (MPM) Türkiye çapında sivil veya resmi tüm üretim
faaliyetlerini denetleyen ve sonuçta üretime ve ülkeye verimlilik alanında yapılan katkıyı
ödüllendiren, Merkezi Ankara’da olan bir devlet kurumudur.
Komutanlığı devraldığım ilk yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 depo kabiliyeti
kazanma çalışmaları yapılıyordu ve teklif veren ABD firmalarının bu işlem için teklif ettiği
miktar 200 Milyon Dolar civarındaydı. Uçak üzerinde, radar ve elektronik bölümlerdeki
source kod’ları vermiyorlar ancak kendilerinin yapacaklarını açıklıyorlardı.
EİBM Komutanı olduğumda tüm Türk Hava Kuvvetlerinin jet uçakları, motor ve
aksesuarları konusunda TYS olduğumun (Teknik Yönetim Sorumlusu) bilincindeydim.
TYS’nin ABD’de nasıl anlaşıldığı konusunda bir örnek vermek istiyorum.
1985 yılı ABD F-16 Türk Kıdemli Milli Temsilcisiyken bir sabah brifinginde F-16 SPO
(System Project Office) Komutanı General YATES, F-16 uçaklarının F-110 motorlarında
çözümlenemeyen iki olaydan sonra bir uçak mecburi iniş yapmış, bir pilot atlamış
duyumlarından sonra teknik ve hareket yöneticileriyle ve motor SPO temsilcileriyle uzun bir
süre fikir alış verişinde bulunduktan sonra ellerini başının üzerine koydu ve koltuğunu
arkaya yasladı. Bir iki dakika düşündükten sonra F-110 motorlu F-16 uçaklarının uçuşunu
kestim dedi. Hiç kimse bir itirazda bulunmadan toplantı dağıldı.
Toplantıdan sonra Generalin yanına giderek sordum; efendim bağlı olduğunuz ASD
Komutanı Korgeneral hemen yanımızdaki binada, AFLC (Hava Lojistik Komutanı)
Komutanı Orgeneral hemen beş dakikalık mesafede bulunuyor, hiç birine sormadan karar
verdiniz bu nasıl oluyor. Anında cevapladı ve cevabı çok dikkat çekiciydi. Ben F-16
uçaklarından sorumlu teknik yöneticiyim, onlar da zaten benim sormamı beklemez.
Bu düşünceden hareketle ben de F-16 uçakları için nasıl bir depo kabiliyeti kazanırız
konulu çalışma yaptırdım. F-16 uçaklarında elektronik sistemlerinde bulunan elektronik
kartların (PCB) otomatik olarak test edilmesini sağlayan test program ve adaptörlerini
(TPS) uçaklar üzerinden sağlayabileceğimiz kadar bilgileri sağmak suretiyle imal edelim.
Kaynağını ben tahsis edeceğim diye bir direktif verdim. Kısa zamanda 10 adet (TPS)
yaklaşık birkaç Milyar TL. harcanarak başarıyla imal edildi. F-16 üzerinden bu tip bilgilerin
büyük bir bölümünü temin etmek mümkündü ve ben 1995 Ağustosunda Komutanlıktan
ayrılırken % 40 civarında ihtiyaç karşılanmıştı. Bu konuda bilgi alan yabancı firmalar daha
önce 200 Milyon $ olan fiyatı 40 Milyon $’a indiriverdiler.
İşte bu konuda çok iyi eğitim görmüş İşçi Orhan BALÇIK bu görevi kısa zamanda
başarmış ve Türk ekonomisine milyonlarca dolar tasarruf sağlamıştı. Bu nedenle 1993
yılında Orhan BALÇIK Komutanlığımızdan Türkiye’de yılın işçisi seçildi ve ben de Yılın
İşvereni seçildim ve 9 Mayıs 1994 tarihinde MPM’de yapılan törenle başarı belgesi ve
plaketlerimizi aldık. Diğer işverenlerden Ayhan ŞAHENK ve Üzeyir GARİH’in olduğunu
hatırlıyorum.
İkinci Komutanlık yılım olan 1995 yılında bu defa iki işçimiz Cihan KODAMAN jet
uçakları bobin sarmadaki katkısı ile Tamer YÜKSEL’de F-110 motorunda ENSIP bakımıyla
ilgili geliştirdiği kolaylıklar nedeniyle ödüle layık görüldüler. Ben de yılın işvereni olarak,
24 Nisan 1995 tarihinde Ankara MPM’de yapılan törenle başarı belgesi ve plaketlerimizi
aldık.
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HAVA KUVVETLERİ DEĞERLENDİRMELERİNDE İKİ YIL DA BİRİNCİ
Hava Kuvvetleri denetleme sonuçlarına göre Birinci İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı
Merkezler arasında birinci seçilmiş ve 7 Kasım 1994 tarihinde Hv.K.K.lığında yapılan
törenle birincilik şildi bana tevdi edilmiştir.
İkinci yılda 1994-1995 eğitim yılı denetleme sonuçlarına göre Birinci İkmal Bakım
Merkezi Komutanlığı birinci olarak seçilmiştir.
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YAPISAL TADİLATLAR
EIBM’de Komutan olarak göreve başladığım aylarda Merzifon F-5 uçaklarının motor
destek üniteleri olan çapraz destek elemanlarında (Diagonal Support) limiti aşan çatlaklar
bulunduğu için birçok uçağın uçuşu kesilmişti. Ayrıca Konya’daki NF-5 uçaklarının kanatgövde ana bağlantı elemanlarında (Attach Rib) limit dışı çatlaklar tespit edilmiş ve bu
uçakların uçuşları durdurulmuştu.
O günlere kadar Eskişehir İkmal Bakım Merkezinde bu tip yapısal büyük parçalar FMS
sisteminden yurt dışına ısmarlanmış ve ihtiyaçlar böylece giderilmişti. Ancak şimdi F-5
uçakları üzerindeki yılların yorgunluğu bu tip yapısal parçalarda büyük sorunlar getirmeye
başlamıştı. Öncelikle FMS’den ihtiyaç olan parçalar tedarik edilmek istenmiş, ancak verilen
tedarik sürelerinin 36 ay ve 20 ay gibi çok uzun süreler olduğu anlaşılınca, büyük miktarda
F-5 uçağının uçamaz duruma gelmesi ve bu durumdaki uçak sayısının daha artış
göstereceği düşünülerek bir toplantıyla gündeme getirildi. Kıt’alarda birçok F-5 ve NF-5
harbe hazırlıktan düşmüş Hava Kuvvetleri bu duruma süratle çözüm bekliyordu. Yurt dışı
tedarik sistemlerinden, bir kanat tamiri için 470.000 Dolar, bağlantı elemanları için 100.000
Dolar (bir adet ) teklif alınmıştır. Tedarik süreleri için 36-20 ay değil, bir ay dahi beklemeye
tahammülümüz yoktu.
Toplantıya kadar bu durumdan haberdar edilmemiştim. Durum izah edilince hemen
kararımı verdim, derhal CNC tezgahlarında bu parçaları imal edelim. Zira elimizde ham
madde Kayseri’de depolanmış olarak duruyor, eskiden dövme ile taslak imali yapılarak
işlenen bu parçalar kolaylıkla kendi freze tezgahlarımızda yapılabilirdi.
Bu kararı duyunca kıdemli mühendisler, o güne kadar alışılmış sistem olan FMS’den
ABD’ye ısmarlama formülünün aniden dışına çıkılması ile biraz şaşırarak; “Efendim
Northrop ne der” dediler. Bende bu ismin F-5 uçaklarını imal eden firmanın adı olduğunu
çok iyi bilmeme rağmen “Kim o tanımıyorum, mademki ben Türk Hava Kuvvetlerinin bu
konudaki teknik yönetim sorumlusuyum, bütün sorumluluğu alarak derhal bu kritik yapısal
parçaların imalatına başlayalım” dedim. Tabii onlar da böyle cesaretle verilen bir kararı
bekliyorlardı ve çok mutlu bir şekilde imalata başlamak için ayrıldılar.
Çok kısa bir zaman içinde Diagonal Support’lar ve kanat bağlantı elemanları
(Attach Rib) başarıyla Freze tezgahlarında imal edildi ve bu konularda parça bekler olan
uçaklar birkaç ayda uçuşa verildi.
Zaman açısından otuz defa daha hızlı yapılan imalat kaynak açısından da 8.500
Dolara mal ettiğimiz düşünülürse 15 kat daha ucuza getirilmiştir. Ayrıca uçakların çok kısa
bir zamanda harekâta hazır hale gelmesi ve yurt içinde kalan döviz kazançlarını hesaba
katmak, ilave bir artı olarak düşünülmelidir.
Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra bu defa yine F-5 uçaklarının pilot mahalli
arkasında kalan ve iki büyük parçadan oluşan, gövdenin tamamıyla kesitini oluşturan
FS 325 BULKHEAD bağlantı elemanlarında limit dışı çatlaklar baş gösterdi. Konuyu bana
getirdiklerinde; epey üzerinde tartıştık. Mühendisler doğal olarak gövdenin tamamen ikiye
ayrılmasını gerektiren bu işlemin fixture kullanılarak mümkün olabileceğini, onun da
ellerinde mevcut olmadığını açıkladılar, ve ayrıca bunun şimdiye kadar EİBM’de hiç imal
edilmemiş ölçülerde büyük bir parça olduğunu ve imalatın yalnızca Belçika’da
yapılabildiğini açıkladılar.
Daha önceki yıllar Plan Prensipler Başkanlığında çalışırken Remo-II projesiyle alınan
malzeme, tezgah ve kurslar konusunda bilgim vardı. Mühendislere şu soruyu sordum;
Remo II projesinden birkaç işçi ve mühendis fixture imalatı konusunda kurs almışlardı ve
birçok doküman temin etmiştik, ayrıca bu konuda bazı yardımcı teçhizatları da alacak
onları bulun ve bir fixture (sabitleyici) imal edelim.
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Kısa zamanda kurs gören personel, yayınlar ve ilgili teçhizat bulundu, tasarım ve
imalatı gerçekleştirilerek bir F-5A uçağı da sabitleyicide sökülerek FS 325 Bolkhead imal
edilerek uçağa takıldı ve emniyetle uçuruldu. Sonradan bu nedenle parça bekler bulunan
bütün uçaklar ayağa kaldırıldı.
Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki; bu tip yapısal parçaları imal edip birleştirebilen bir
sistem rahatlıkla F-5 uçağını imal edebilir.
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BAŞKALARININ ÇEKTİĞİ AĞRI
Bir sabah brifinginde üst düzey yöneticilerden Müh.Alb. Ahmet AYTEKİN o günün
olaylarını bildirirken, Konya’da bir F-5 uçağının motorunda çıkan yangın konusunda bilgi
verdi, Pilot yanan motoru durdurmuş ve mecburi iniş yapmış. Ben çok ivedi yangının
sebebi araştırılsın diye görev verdim ve özel ajandama bu tip kritik olayları işaretlediğim
gibi, kırmızı kalemle sonuç beklediğimi belirledim.
Aradan birkaç gün geçti, ben sabırla sonucu bekliyorum ancak hiçbir bilgi verilmiyor.
Üç gün sonraki toplantıda tekrar Ahmet Albaya sordum ne oldu diye, onun cevabı; beni
son derece şaşırttı. “Bu olay münferit olay olduğu için henüz birlikten sonuç gelmedi ve
bizde ekip göndermedik.”
Bende gülerek bütün toplantıda bulunanlara; “Arkadaşlar hiç havada bir uçakta kıç
tarafınızda yanan bir motorla uçtunuz mu?” tabii cevap veren olmadı. Ardından devam
ederek; “Şimdi empati olarak dilimize giren kelimenin karşılığı olarak olaylarda kendimizi o
pilotların yerine koymalı, hissetmeliyiz. Sizleri suçlamıyorum, ancak ABD başta olmak
üzere birçok ülkede mühendisler bazı tecrübelerde çift kumand uçaklarda uçurulmaktadır.”
Bakın bildiğim çok güzel bir deyim var, bir İngiliz doktor 1939 yılında yazdığı “THE
SURGERY OF PAIN” adlı kitabının başına şu önsüzü koymuş.
“THE ONLY PAIN THAT IS EASY TO BEAR IS THE PAIN OF OTHERS”
(TAHAMMÜLÜ KOLAY YEGANE AGRI BAŞKALARININ ÇEKTİĞİ AĞRIDIR)
“Bu sözü Komutan odasının üstündeki bir alana yazdırsam iyi olacak, böylece odama
her giriş çıkışta bunu hatırlamış olursunuz” dedim.
Gerçekten de onu oraya yazdırdım ve sanıyorum sökmedilerse benden hatıra olarak
orada durup görevini yapıyordur.
Aylar sonra büyük yapısal onarım yapılan bir F-4 E’de tecrübe uçmak için gönüllü
mühendis aradım. 200 mühendisin içinden hiç gönüllü çıkmadı. İleriye sürdükleri gerekçe
“Biz uçucu olarak yetiştirilmedik, hatta aramızda uçuştan ayrılarak mühendis olanlar da
var” şeklindeydi. Belki de haklıydılar, sistem baştan bu konuda çözüm sağlayarak
değişmedikçe de bu uygulama değiştirilemez.
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EMEKLİ KÖPEKLER
Bir sabah odama imza için gelen Veteriner Atğm. Masama bir dosya uzattı. Mamuca
mühimmat depolarında bulunan nöbetçi köpeklerden üçünün yaşları ilerlediği için
yönergeye göre uyutulmaları gerekiyordu.
Bir an düşündüm, birliğimizde 3000 civarında işçi mevcut ve onlara öğlen yemeği
çıkarıyoruz. Yemeklerden arta kalanlar binlerce köpeği besleyecek miktarda ve çöpe
atılıyor. Derhal karar verdim ve evrakın altına; “Bu köpekler Komutanlığımız tarafından
emekli edilmişlerdir. Köpeklerin eski bakıcıları Mamuca depolarında ayrı bir bölgede
yemeklerden kalan artıklarla bu köpekleri ömürlerinin sonuna kadar besleyeceklerdir.
Bu uygulamayı duyan ve yıllardır bakıcılığını yapan görevliler sevinçlerinden
ağlamışlar.
Emekli edilen üç köpeğin barınak kapısına da bir tabela asarak Komutanlığın verdiği
karar açıklanmış oldu.
Bir hafta sonra üç bayanın beni ziyarete geldiği haberini verdiler, içeriye alınmalarını
söyledim. Bayanlardan birisi daha kendilerini tanıtmadan; “Paşam size dokunabilir miyiz?”
diye sordu, ben şaşırmıştım elimi uzattım, o devam etti. “Belki şaşırdınız, acaba siz hayal
misiniz, yoksa gerçek mi, zira bu ülkede artık insanların bile değeri yok, ama siz köpekleri
emekli etmişsiniz.”
Gelenlerin Hayvanları Koruma Cemiyeti Başkan ve Yöneticileri olduğunu sonradan
öğrendim.
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KALİBRASYON LABORATUARINI GENİŞLETMEK
PMEL diye kısaltmasını kullandığımız kalibrasyon laboratuarları önceki yıllarda
milyonlarca dolar sarf edilerek ABD’den C-130 uçaklarıyla ve uçakla taşınamayan
malzemeler gemiyle ülkemize getirilmiş ve kurulmuşlardır. Konfigürasyonun yeterliliğini
ABD’de bulunan AGMC (Aerospace Guidance and Metrology Center) denetlemektedir. Bu
tip laboratuarlar, toz kontrollü, çevre kontrollü (22,80 c + 3.30 C, % 20-50 RH) ve özel
aydınlatmalı 500 lux her alanda ve zemin antistatik olarak inşa edilmelidir.
Son yıllarda artan envanter nedeniyle malzeme adedi 15.000 adede ulaşmış ve Kovan
dergisinin yayınından sonra talep katlanmıştır. 140 M2 bir laboratuar ilavesine ihtiyaç vardır
ve bu görev 1988 yılından beri uygulanamamıştır. Envanter miktarına göre tespit edilen bu
ilave yapı gelecek 1995 yılında yapılacak AGMC değerlendirmesi öncesinde bitirilmesi
gerekmektedir.
Bu konunun ivedilikle halledilebilmesi için Türkiye imkanlarıyla bizim teknik
imkanlarımız birleştirilerek, yine kendi bütçemizden tasarruf ederek 140 M2’lik çevre
kontrollü elektronik modül inşa edilmiş ve birkaç ay sonra 27 Ocak 1995 tarihinde Hava
Kuvvetleri Komutanımız Org. Halis BURHAN tarafından açılmıştır.
Bundan böyle bu tip laboratuarların genişletilmesi ve kurulması için yüz misli kaynak
sarf ederek yurt dışından tedarik tarih olmuştur.
AGMC denetlemesinde sistem noksansız ve hatasız bir başarı göstermiş ve yabancı
ekipten tam geçer not almıştır.
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İNÖNÜ’NÜN FAHRİ HEMŞERİLİĞİ
Eskişehir İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı olarak benim bulunduğum süre içinde
çevremize, Eskişehir içine ve çevresindeki ilçelere, sosyal içerikli bütün derneklere ve
okullara elimizden gelen her türlü yardımı esirgemiyorduk.
Benim bu gönüllü durumumu bilen Vali Ali Fuat GÜVEN ve Belediye Başkanı Aydın
ARAT sık sık sosyal tesislerimize gelir ve çoğu Pazar günleri hep birlikte civar kasabaları,
baraj ve sulama sistemleri inşaatları ve köyleri dolaşır yapılan uygulamalardan haberdar
olur, gerektiğinde bizim yapacağımız bir şey varsa çekinmeden katılırdık.
Yine bir gün telefonla beni arayarak İnönü ilçesinin çok zor durumda olduğunu onları
bu durumdan ancak siz kurtarabilirsiniz dedi ve İnönü Kaymakamı, Belediye Başkanının
yanında olduğunu belirterek esas meseleyi açıkladı. İnönü büyük baş hayvancılık yapıyor
ve süt üretiyordu ve en büyük geçim kaynaklarını bu üründen sağlıyorlardı. Sütlerini alan
tüccarlar aldıkları sütten zarar ettiklerini ileri sürerek fiyatlarda % 30-40 civarında bir
indirime gitmişlerdi. Kasabalılar bu durumda zararına süt satacaklar ve sonucunda
borçlarını ödeyemez duruma düşeceklerdi. Ayrıca daha önce böyle bir duruma
düşeceklerini hiç düşünmediklerinden hepsine yetecek mandıra ve süt tesisleri
bulunmuyordu. Hiç düşünmeden elimden geleni yapacağım diye söz verdim. Ayrıca
hemen görevli bir Albayımı İnönü’ye göndereceğim o gerekeni ilgililere aktaracaktır dedim.
Telefonu kapatır kapatmaz işçi yemek ve diğer desteklemelerden sorumlu Levazım
Alb. Ali YEŞİL’i çağırdım ve şu şekilde direktif verdim. Hemen arabaya atla ve İnönü’ye git.
Kaymakam ve Belediye Başkanı ve Yoğurt Bakanı olarak anılan Ali Fuat KASAP’ı ve bu
işlerde gönüllü çalışan İnönülü personele bizim aldığımız kararı anlat. Kararım şöyle; “Bu
akşam herkes sütünden yoğurt mayalayacak. Biz onları yarın akşam onlardan
toplayacağız, ancak kabımız yok, yarından sonra ne yapacağız diye itiraz edecekler, o
zaman piyasadan şimdilik bir haftalık iki ve beş kiloluk kapaklı yoğurt kabı temin edelim.
Topladığın yoğurtlarla bizim 3000 işçimize yoğurtlu yemek ve kızartma çıkaralım. Ben
şimdi matbaamıza emir veriyorum. Kaplar için “İnönü’nün meşhur yoğurdu EİBM kantini”
diye etiketler bastıracağız. Bu akşam işçileri toplayarak konuşacağım. Birçoğu İnönülü
olan işçilerimiz ve diğerlerinin bu yoğurtları öğle yemeklerinde yerken ve hiç kar etmeden
kantinde satacağımız yoğurtları alıp evlerine giderken son derece mutlu olacaklarına
eminim.” Ali Albay benim aceleciliğimi bildiğinden süratle uzaklaştı. İnönü’ye vardığında
daha henüz gelen Kaymakam ve heyeti, resmi giyimli Albayı görünce şaşırmışlar.
Akşamüstü işçileri büyük F-4 hangarında topladım ve durumu izah ederek; sizlerden
eminim, beni verdiğim sözden dolayı mahcup etmezsiniz, hem bir ölçüde kendi
hemşerilerinize yardım edeceksiniz dedim. Hep birlikte hiç merak etmeyin sonuna kadar
destekleyeceğiz dediler.
Planlama tam benim dediğim gibi devam etti ve uygulandı, süt tüccarları buna ancak
bir ay dayanabildi ve süt fiyatını değil indirmek arttırarak İnönüleri zor ikna ettiler.
Kısa bir süre sonra Vali bey telefonla; ertesi gün sürpriz bir yere gideceğiz ancak
orada kısa bir konuşma yapmamız gerekebilir dedi. Bir Cumartesi veya Pazar günü
olabilir. Sivil kıyafetle eşimizle birlikte gittik.Yolda giderken Vali beye bir asker olarak resmi
görevim olmadan konuşma yapmam uygun olmaz beni affedin dedim, ama o
gülümseyerek; mecbur olabilirsiniz dedi.
İnönü’ye geldik, müthiş bir kalabalık ve sevgi seliyle karşılandık, bu geleneksel yoğurt
şenliğiydi.
Kaymakam ve Belediye Başkanlarının açıklamalarından anlaşıldı ki, yaptığım iyi niyetli
destek karşılığında İnönü’nün fahri hemşerisi seçilmiştim. Artık kısa bir konuşma yapmam
gerekiyordu. Mikrofonu alarak şu kısa konuşmayı yaptım.
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“Sevgili İnönülüler, İstiklal savaşında iki büyük zafere adını vermiş ilçenizin fahri
hemşerisi olmaktan büyük gurur duyuyorum, hepinize sonsuz teşekkürler.” 25.5.1995
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AKROTİM UÇAKLARI MODİFİKASYONU
Eskişehir İkmal Bakım Merkezi Komutanlığını devraldığımda Hava Kuvvetleri 9 adet
NF-5 A ve 1 adet NF-5 B uçağına akrotim için gerekli tadilatın yapılması için karar vermiş
ve bu karar 27 Nisan 1993 tarihinde Komutanlığımıza bildirilmişti.
Bir çok araştırma sonucunda ihtiyaç
merkezimizde yapılmasına karar verildi.

duyulan

modifikasyonların

tamamının

Tadilatlar sırasıyla;
Chaff/flare dispanser üniteleriyle top namluları sürüklemeyi arttırması bakımından
sökülecek, sökülen bölgelere yapısal tadilat uygulanacak,
-

Bordo paneli pilotlara kolaylık sağlamak için yeniden dizayn edilecek,

Tip tank uçlarındaki renkli konik camlar uçağın havada daha iyi görünmesi için
beyaz saydam camlarla değiştirilecek,
Daha iyi görüş için kokpitte yer alan aynalar F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla
değiştirilip ilave bir ayna daha takılacak,
-

Uygun bir desen belirleyerek uçakların boyanması,

-

Motor yardımcı hava alığı kapaklarının kumanda değişikliği,

Uçağın gösteri amaçlı boya salabilmesi için yakıt deposu olarak kullanılan sırt
arka deposunun diğer depolarla irtibatı kesilerek boya tankına dönüştürülmesi ve tanka
içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için, tank içine bir hidrolik pompa takılması.
Dokuz NF-5 A ve bir NF-5 B uçağına bu tadilatlar kısa zamanda uygulanmış ve
Temmuz 1994 tarihinde birliklerine teslim edilmiştir.
Ancak 70 galonluk sırt deposundaki boya akrotim için yeterli olmuyor ve tazyikleme
uygun olmadığı için izler zaman zaman kesik kesik bırakılabiliyordu. Bu eksikliklerin
yanında bir akrotim uçağında meydana gelen motor arızasından bir pilot uçağı terk etmek
zorunda kaldı ve hiçbir irtibatı olmamasına rağmen, boyanın uçuşta yakıta karışma ihtimali
pilotların zihninde yer etmişti.
Hani bir hikaye vardır; büyük usta Mimar Sinan Edirne Selimiye Camiini bitirdikten
sonra, o bölgede yaşayan biraz zihinsel problemli bir adam, “Sinan usta, şu sağdaki
minare eğri olmuş” deyivermiş. Bütün toplanan halk buna karşı çıkmış, ancak Mimar
Sinan; “Adam haklı getirin bana minareyi çektirecek kadar arşın urgan şunu düzeltelim”
diye yardımcılarına seslenmiş. Urgan gelince minarenin birinci şerefesinden bağlayıp kırk
kişi bir ucundan, kırk kişi diğer ucundan asılmaya başlamışlar ve Sinan sık, sık zihinsel
problemli şahısa soruyormuş, “Düzeldi mi?” Adam; “Tamam düzeldi üstadım bu kadar
yeter sağol” dediğinde adamlar ipi çözmüş, şikayette bulunan adam halinden memnun
uzaklaşmış. Adam gidince halk Sinan’a; “Bu akılsızın aklına uyup hiç minare çekilip
düzeltilir mi usta” dediklerinde Sinan şöyle cevaplamış. “Bazı olaylar vardır ki dedikodusu
gerçek olmasından beterdir, ben de onun için onu ikna ettim artık dedikodu olmaz.”
Bu hikayeyi bildiğim için ivedi bir akrotim uçağını ikmal Bakım merkezine getirttim ve iz
bırakacak boyalı yağ sistemini değiştirme alternatiflerini inceleme başladık. Tam o
günlerde Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halis BURHAN birliğimizi ziyaret geldi ve bana;
“Biliyorum o yağın yakıta karışma ihtimali yok ama pilotların bu düşünce zihnine girdi bir
defa, şuna bir alternatif bulalım” dediğinde, zaten ben kendimi hazırlamıştım; derhal,
emredersiniz en kısa zamanda yapacağımızı umarım diye cevapladım.
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Ertesi gün Akrotim Lideri Kur.Bnb. ve bir-iki kol uçucusunu merkezimize davet ettim.
Yakıt durumunu sordum lidere; tipler olmadan (ki ihmal edilecek bir miktardı. 100 galon),
akrotim hareketlerinde bir aksama olur mu?, cevabı hayır hiç etkilemez olunca, doğru
modifikasyon yapılan F-5 hangarına gittik. Uçağın üzerine çıktım ve sonra iki tip tankın
yakıt sistem borularının iki motorun arasında geçip geçemeyeceğini sordum. Mühendis ve
işçilere çok sıkışık ve dolambaçlı yollardan direk boruları egzoz’a götürmek mümkün değil
dediler. O ara duvar dibinde bir demet yüksek tazyike dayanıklı flexible boruları gördüm ve
bu boruları dolaştırarak götüremez miyiz? Dediğimde hepsi birden bunun olacağını
söylediler. Böylece tiplere alınan yağ-boya karışımı egzost bölümüne kolaylıkla ulaştı ve
halen uçaklar başarıyla bu sistemi kullanmaktadırlar. Sonradan modifikasyon uygulanan
emrinin altına mühendis olarak benim ismimi yazmışlar, tabii bu bir şakaydı. Ben sadece
fikir vermiştim.
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TEI-HARP İŞ SENDİKA İLİŞKİLERİ VE TALTİF SİSTEMİ
TEI Jet Motor Fabrikasının tüm elemanlarını daha ABD’deki görevim zamanından
tanıyordum. O zaman kursta olan bu mühendis ve işçilere çok yardımlarım olmuştu. Şimdi
motor imalatı yapan bir firma ile motor fabrika bakımı yapan bir müessese yan yanaydı ve
çok istikrarlı bir işbirliği içinde Türkiye’de jet motoru imal ve onarım teknolojisini geliştirmek
ellerinde olmalıydı. Ama ilk müşahedem işler böyle gitmiyordu. Nedendir bilemiyorum
TEI’nın bizim sistemimize bir işi düştüğünde devamlı konuşulan ve tartışılan adam iş saati
ve istenen ücretlerin biraz yüksek tutulmasıydı. Bu durumu düzeltmek için epey çaba sarf
ettim ve yaptığımız işte zarar etmediğimiz sürece iyi bir fiyat belirleme stratejisini
yerleştirerek ilişkilerimizin gelişmesini sağladık. Zamanla ilişkiler arzu edilen seviyeye çıktı
ve bu durum hala devam etmektedir. Bundan Türkiye kazançlı çıkmaktadır.
Göreve ilk başladığımda Harp İş Sendikasının ilgili yöneticiler üzerinde pek iyi bir
intiba bıraktığını söyleyemem. Ancak ben göreve başladığım ilk günden itibaren işçilerin
hayat standartlarını ve verimliliklerini arttırmak için birçok girişimde bulundum. Sosyal
tesisler, tedavi olanakları, görevde huzur ve elastikiyet, fazla mesai uygulamaları, izinler,
koruyucu teçhizatı gibi destekler sonucunda benden istekte bulunacak hiçbir sorunları
kalmamıştı. Hatta birlikte atölyeler arasında yaptığımız futbol, voleybol, basket ve tenis
maçları sonucunda kupa törenlerinde sendikacılar da bir kupa verme isteğine pek sıcak
bakmadım. Zira sendika yıllarca işçilerin sağlık ve sosyal içerikli konulardaki ihtiyaçlarını
karşılamada oldukça pasif kalmıştı. Bazen Harp İş Sendikası yurt çapında grev
yapacaksa, benim işçi temsilcilerim bana gelerek önceden haber verir ve asla birlik içine
böyle bir olayı taşımayacaklarını bildirirlerdi.
Bir gün işçileri göreve getiren otobüslere binmeyerek birlik nizamiyelerine yürüyerek
gelerek yurt çapında eylem kararı alan Harp İş Sendikası bağlı işçileri, Hava Kuvvetleri
Birliklerinden örnek verecek olursam, Kayseri’de Komutanın arabasını taşlamışlar,
Ankara’da nizamiye çitlerine zarar vermişler ve büyük olaylar yaşanmış. Bizim
Eskişehir’deki işçiler garnizon dışında sendikanın direktiflerine uymak için yürüyerek
gelmişler ancak bir dakika dahi görevine geç gelen yok, hiçbir taşkınlık ve olay olmadığı
gibi merkezimizde çalışan işçi temsilcileri odama gelerek garnizon dışında yürüyerek
geldikleri için özür dilemişlerdir.
O gün bizden hiç ses çıkmayınca ve hiçbir rapor gönderilmeyince, eğer bazı olaylar
varsa bildirilmiyor, saklanıyor düşüncesiyle çok yüksek rütbeli bir komutan beni telefonla
arayarak bizde ne gibi olayların olduğunu sordu. Ben; “Hiçbir olay yok herkes işinin
başında ve tam zamanında görevlerine başladılar” dediğimde inanamadı ve diğer
birliklerdeki olayları saydı. Ben; “Hiç endişeniz olmasın bizde olay yok ve olmaz da”
diyerek Komutanımızın endişelerine cevap vermiş oldum.
Aradan 15 yıl geçmesine rağmen hala işçilerimden telefonlar, mesajlar, kutlamalar
alırım. Onları hiçbir zaman kalite ve verimlilik sağlayan işçiler olarak görmedim. Biz bir
aileydik ve hala öyle kalmaya devam ediyoruz.
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TALTİF SİSTEMİ
Bulunduğum askeri birliklerin yönetiminde görev yaparken her defasında bir taltif
sistemi kurdum ve bu sistem EİBM’de de göreve başladığım ilk aydan ayrılıncaya kadar
devam etti. İnsanların görevlerini yaparken takdir edilmeleri ve başarılı olanların seçilerek
teşhir edilmeleri daima diğer çalışanları teşvik etmiş, başarılı bulunanları da motive
etmiştir.
Eskişehir İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında da bir taltif yönergesi hazırlayarak
görevde ve spor alanlarında kullanılmak üzere altın renkli, gümüş ve bronz madalyalar ile
sertifikalar hazırlattık, her ay yönerge esaslarına göre başarılı olduğu bildirilen; Subay,
Astsubay, İşçi, erbaş ve erlere tüm personelin huzurunda ödülleri dağıtılmaktaydı. Ayrıca
bir sertifika veriliyordu. Bu sertifika (başarı belgesi) er ve erbaşların ailelerine
gönderiliyordu. Bütün bunlara ilaveten başarılı personelin fotoğraf ve isimleri karargah
girişinde bir dahaki törene kadar teşhir ediliyordu. Bir deyim vardır. Türk insanı için
söylenir. “Türkiye’de başarılı olan mutlaka diyetini ödemek zorunda bırakılır.” Ben
başarıları takdir edilen personelin çok daha başarılı olmak için çabaladığını ve mutlu
yaşadığını gördüm. Ümit ederim yukarıda belirttiğim diyet ödeme bir gün ülkemizin
gündeminden düşer.
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ISO-9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi; uçak, uçak motoru ile aksesuarların bakım, onarım
ve revizyonunda dış dünyaya açılmayı, dünya üzerindeki rakipleri ile rekabet edebilmeyi ve
bu konuda dünyada lider bir kuruluş olmayı hedeflemiştir.
Bu amaçla mevcut kalite sistemini ISO-9000 kalite standardına göre düzenleyerek
ISO-9001 belgesine sahip olmayı, ardından toplam kalite yönetimine geçmeyi politika
olarak benimsemiş ve 1994 yılında GE firmasından sağlanan kalite standardı
çalışmalarının yanında, bu konuda da kısa bir sürede hedefe ulaşabilmek için yoğun bir
eğitim alınmasına karar verilerek KALSİS kalite sistemler firmasından Ocak 1995 tarihinde
ISO-9000 kalite güvence sistem eğitimi alınmıştır.
Bu çabaların bir sonucu olarak ISO-9001 belgesi ben Komutanlıktan ayrıldıktan sonra
alınmış ve toplam kalite yönetimine geçmede büyük bir aşama yapılmıştır.
F-4 ve F-5 MODERNİZASYON PROJELERİ
1994 yılının Kasım ayında İsrail IAI (Israel Aerospace Industry) firması yetkilileri F-4 ve
F-5 uçaklarının modernizasyonu projesinde Eskişehir İkmal Bakım Merkezinin yeterliğini
incelemek için geldi. Ziyarete IAI firmasının yanında ELBIT (İsrail), Westinghouse-Norden
(ABD) Mikes (Türkiye) firmalarından da temsilciler katıldı.
IAI firmasının temsilcisini ilk görüşte tanıdım, ABD’deki F-16 milli temsilciliğim
sırasında o temsilci de subay olarak aynı SPO’da İsrail’i temsilen bulunuyordu ve kısa süre
sonra ülkesine döndü. Sonradan ordudan ayrılarak IAI firmasında görev almış. Bana ilk
düşüncesini aktarırken; daha önce merkezimizi geniş bir şekilde inceleme fırsatını
bulduğunu ve bizim F-4 ve F-5 modernizasyonunda onlara partner olabilme kabiliyetimizin
pek yeterli olmadığını gözlemlediğini öğrendim. Ben cevap olarak; “Acele etmeyin, son
yıllarda gerek kalite ve gerekse teknolojik yeterlik açısından bu merkezde büyük
değişiklikler oldu, incelemelerimiz sonucunda tekrar görüşürüz” dedim.
Ziyaretin ardından IAI tarafından Başkan Yardımcısı Mr. Shapira imzasıyla Hv.K.K.lığı
ve 1’inci HİBM K.lığına gönderilen bir yazıda teklifin sonuçlandırılması için tüm bilgilerin
temin edildiği, beklentilerinin üzerinde bir hazırlıkla karşılaştıkları ifade edilerek,
modernizasyonun Türkiye’de gerçekleştirilecek bölümü için 1’inci HİBM K.lığının yeterli ve
uygun bir partner olduğu belirlenmiştir.
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UÇAK TEST ve ÖLÇÜMLENDİRME PROJESİ
Eskişehir İkmal Bakım Merkezinde göreve başladıktan birkaç ay sonra karar verdim ki,
silah ve mühimmat geliştirme de dahil olmak üzere birçok yük’ün uçak üzerinde denemesi
yapılamadan ve bu sistemleri uçak üzerinde uçurarak test ve ölçümlendirme yapamadan
asla kendi kendine yeterli ve bağımsız lojistik sistem ve bağımsız harekât kabiliyetinden
bahsedilemez.
Uzun yıllardan beri ihmal edilmiş bu kabiliyetlerin kazanılmasını üç bölümde
inceleyebiliyordum.
1. Uçak Yap Projesi: 1994 yılında yaptığımız incelemeler sonucunda başlatıldı.
1’inci HİBM K.lığına “Sonlu elemanlar Metodu”yla gerilme analizleri kabiliyeti kazanılmasını
amaçlıyorduk.
2. Uçak Yük Projesi: 1994 yılında başlatıldı. Projenin amacı; harici yük sertifikasyon
kabiliyeti kazanma çalışmalarını içermekte; uçak dışına takılabilecek yakıt tankı, pylon,
adaptör, lançer ve mühimmat gibi harici yüklerin emniyetle görev yapacak şekilde uçağa
yüklenmesi ve fırlatılması için gerekli tüm mühendislik analizi, yer ve uçuş testlerini
kapsamaktadır.
3. Uçak Test Projesi: Bu proje de 1994 yılında başlatılmış ve uçuş esnasında basınç,
sıcaklık, akış hızı, sürükleme hızı, sarsıntı gerilme, kuvvet, akım ve gerilim gibi
parametrelerin ölçülmesi hedeflenmekteydi.
Uçak test projesi hayata geçirilmeden hiçbiri gerçekleşemezdi. Bu proje için bir
araştırma başlattık. Öncelikle bu proje için Müh.Yzb. Kemal KIRAN’ı seçerek
27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Londra yakınındaki Cranfield Üniversitesinin “College of
Aeronautics” bölümünde açılan “Flight Test Instrumentation” kısa kursuna NATO-AGARD
desteğinden gönderdik. Bize uçak test projesi için gerekli bilgileri sağlayarak döndü.
Projeyi bir SADAK projesi olarak Milli Savunma Bakanlığına gönderdik. Birinci sırada
derhal kabul ettiler, ancak bu konuda çalışacak elemanları olmadığı için benden bir
mühendis subay istediler. Bu projenin hayata geçirilmesi için her türlü fedakarlığa
katlanmamız gerekiyordu ve Yzb. Kemal KIRAN’ın MSB.lığına atanmasını sağladık.
Çok ısrarlı davetlere dayanamayarak 2009 yılı Mayıs ayında EIBM’ye bir ziyarette
bulundum. Atölyelerden birini gezerken beni karşılayan Alb. Murat CİNCİOĞLU ABD’deki
görevimiz esnasında AFIT’de eğitim gören teğmenlerden biriydi. Bana gülümseyerek;
“1994 yılında başlattığınız bu proje ile bakın ne harika işler başardık ve başarmaya da
devam ediyoruz dediğinde çok duygulandığımı itiraf etmeliyim. Doğru karar vermiştik ve
şimdi çok önemli işler başarılıyordu.
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UNUTAMADIĞIM BİR AYRILIŞ KONUŞMASI
1995 yılı Ağustos ayında Lojistik Komutanlığı Komutan Yardımcılığına atanmıştım.
İşçilerin yüzde sekseni toplu izindeydi ve Komuta devir teslim törenine beş yüz kişi ancak
katılabilmişti. Buna rağmen konuşmamı defalarca bölerek alkışlamışlar ve onların bu takdir
ve sevgi dolu desteklemelerini durduramayınca konuşmamı bitirmek durumunda
kalmıştım.
Şimdi 1996 yılının denetlemesini yapmak için heyetimle birlikte tekrar eski
birliğimdeydim. İkinci gün işçi yemekhanesinde yemek yerken hep birlikte “Bizimle toplu bir
konuşma yapın” diye teklifte bulundular. Denetleme sonucu yaparız, çünkü bu
yemekhanede sadece yarınız mevcut diye cevapladım.
Denetleme kritiğinden önce F-4 hangarında binlerce personel U şeklinde dizilmiş
bekliyorlardı. Söze başladığımda “Ayrılırken büyük bölümünüz izindeydi sizlere
Allahaısmarladık diyemedim” diye başladığımda bir alkış tufanı koptu, sonra yaşa, bravo
gibi sesler ve ardından bazı hıçkırığı andıran sesler arasında müthiş bir tempo ile alkış ve
büyük bir uğultu, sözlerimi tamamlayamadım, ancak susmaları ve sakin olmaları için
defalarca işaret ve ikazlarda bulundum, asla durmuyorlar, alkışlarla daha büyük tempoda
devam ediyorlardı. Bu durum dakikalarca sürdü, artık onları vazgeçiremeyeceğimi
anlayınca biraz geride duran yeni Komutan Tümg. Reşat TURGUT’a dönerek ne yapalım
diye işaret etmek için döndüğümde onun da ağladığını görünce, elimi hava kaldırıp
sallayarak onlara veda ettim ve hangarın dışında bekleyen arabama yöneldim. İçerde aynı
tempoda alkışlar devam ediyordu.
Tiyatro sanatçılarının en büyük kazançları temsil sonundaki seyirci alkışlarıdır, onunla
motive olur, onunla beslenirler.
Ben de o hangarda o gün; takdir edilmenin, alkışlarla kutlanmanın, ömrümün sonuna
kadar unutmayacağım, harika bir ödülünü almıştım işçilerimden.
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SONUNDA MÜZELİK OLMAK
Bir gün Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz BÜYÜKERŞEN beni aradı ve İstanbul’da
katıldığı bir eğitim vakıf toplantısında Rahmi KOÇ’un müzesi için havacılık bölümüne
konulması için resmi bir başvuruda bulunarak bir uçak isteğinde bulunduğunu ancak çok
uzun bir zamandır cevap verilmediğini ilettiğini bildirdi. Gerekeni yaparız dedim ve
araştırma yaparak isteğin karşılanması için gerekli işlem kararını temin ettik ve Müze
Müdürünü arattırarak, uçağı almak için gelmelerini hatırlattık. İki gün sonra bir yetkili geldi,
ancak ne yapacağını, nasıl taşıyacağını bilemiyordu. Siz sadece uçağı taşıyabilecek şu
kalitede bir çeker getirin gerisine karışmayan dedim. Sonuçta söküp yükleme, yerinde
monte etme ve sonuçta üzerine konacak rampanın projesi dahil teslim edildi ve uçağın
orada gerekli temizlik ve boyanması da yapıldı.
Aradan birkaç ay geçtikten sonra Prof. Yılmaz BÜYÜKERŞEN tekrar aradı. Bu defa
uçağın içinde bir pilot varmış havası vermek için bir kask istemişler ancak temin
edememişler. O anda kendime ait üç kaksım vardı, ilk model olan üzerinde soyadım yazılı
kaksı derhal gönderdim, ardından bana Sayın Rahmi KOÇ’un imzaladığı bir mektup geldi,
teşekkür ediyorlardı.
Aradan epey bir süre geçtikten sonra bir gün Hava Akademi Komutanı Tümg. Bekir
DAĞCA aradı ve benim kaksın bir tulum giymiş manken üzerinde teşhir edildiğini,
önünde de benim tarafımdan hediye edildiğine dair bir plaket olduğunu bildirdi. Ben
kaskımın uçağın içine konacağını düşündüğümden uçuş elbisesi vermek aklıma
gelmemişti.
Müze Müdürünü aradım ve “Mademki teşhir ediyorsunuz işlem tam olsun, size esas
kaskımı, uçuş elbisemi ve Anti G elbisemi getireyim” dedim, çok memnun olacaklarını
bildirdiler. Uçuş teçhizatını götürdüm, mankene giydirdik ve bir pilot sandalyesine oturttuk,
işlem şimdi tamamlanmıştı.
Böylece iyi niyetle bağışta bulunmamın mükafatını görmüş müzelik olmuştum.
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“Sonunda Müzelik Olmak” bölümünde kask ve uçuş teçhizatımın nasıl Rahmi KOÇ
Müzesinde yer aldığını belirtmiştim. Ancak artık bu teçhizat Ankara Kalesi’ndeki Rahmi
KOÇ Müzesine taşınmış durumda ve orada sergilenmektedir.
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SOSYAL FAALİYETLER
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HV.K.K.HV.ORG. TAHSİN ŞAHİNKAYA’NIN ZİYARETLERİ
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