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Yüce Türk milletinin kaynakları ile özel bir ortak girişim (TOMTASCH Eskişehir Tayyare Tamirhanesi
- 1926) olarak ulusal havacılığımızın -zaman zaman en önemli- bir tesisi olan ve günümüzde Türk
Hava Kuvvetleri 1'nci Hava İkmal Bakım Merkezi adını alan kutsal meslek ocağı 1980'li yılların
başından itibaren görev yapma ayrıcalığına sahip olan ben ve meslektaşlarım için bir teknoloji
enstitüsü işlevine de sahiptir. Bu bir düşünce veya değerlendirme değil örnekleri ile ispatlanacak
bir gerçektir!

Bu durumu gösteren bir açık kaynak bilgi kaynağı da 1994 – 1998 yılları arasında yayınlanmış olan
1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi bülteni, KOVAN’dır.

KOVAN’nın yayın hayatı sonlandığında, yayınlanmış tüm sayıları kapsayan bir cilt de hazırlandı ve
bu yayının düşünülerek hayata geçirilmesi aşamalarında görev ve sorumluluk almış olanlara ödül
olarak sunulmuştu… Emeklilik sonrası geçen süre içinde taşınmalar nedeni ile kaybettiğimi
düşündüğüm bu nadide yayına beraber görev yapma şansına sahip olduğum bir arkadaşımın
gönderdiği yeni kopya ile bir süre önce yeniden sahip oldum.

Sayfalarını çevirdikçe ve anlamlı fotoğraflarla zenginleştirilen makale ve haberleri okudukça mesleki
gelişimimde o ocağın ve beraber görev yaptığım insanların her birinin değerini bir kez daha
anladım…
Ve düşündüm ki, olanaklarım ölçüsünden makale ve haberlerden bazılarını güncel yorumlarımı
ekleyerek "KOVAN'dan Damlayanlar..." başlığında yeniden yayınlamam ulusal havacılığımızın genelde bilinmeyen ve/veya bilinmiyor gibi yapılan- bazı gerçeklerini günümüz meslektaş ve
ilgidaşlarımca da bilinmesini sağlayarak hissettiğim o lezzetin artmasını sağlayacak.
… hem zaten, kavranmış doğru geçmiş geleceğin pusulası değil mi?
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Haziran 1994 sonunda ilk sayısı yayınlanan Türk Hava Kuvvetlerinin havacılık endüstrisinde
bölgenin teknoloji mükemmeliyet merkezi kabul edilen Eskişehir'de yerleşik 1'inci Hava İkmal
Bakım Merkezi bülteninin adı, aynı zamanda baş yazarı da olan üst yöneticisi - komutanının,
"... bal toplayan işçi arısı, koruyucu asker arısı, üretkenliği, kışlık ikmal sistemi, bal mumu
ile kalite mührü, 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."
sözleri ile tanıtılıyordu...
O yıl başında oluşturularak hazırlık çalışmalarına başlayan kurucu ekibin belirlediği amaç,
 Çalışanları ile paylaşım ve hizmet verilen müessese ve birliklere seslenme,
 Kabiliyetleri, yapılan ve/veya yapılamayan faaliyetleri açıklık ve doğrulukla gözler önüne
serme,
 Çalışanlarının teklifi ile tabiat ve onun kuralları ile ilgili aranan yayın adı bulunması,
ögelerini içeriyordu.

İnsan kaynağı, teknoloji, organizasyon ve yönetim, alanlarına odaklanmış özgün makaleleri yanında
güncel olaylar, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve faaliyetlerine yönelik haberleri de kapsayarak her
iki ayda bir yayınlanmak üzere kurgulanan KOVAN’ın yayın hayatı 1998 yılında son bulmuştur
Her zaman KOVAN’nın kurucu “Yayın İnceleme ve Yönetim Kurulu”nun bir elemanı olmaktan onur
duydum. Bugün sahip olduğum bilgi ve deneyimle 22 yıl öncesinde oluşturularak hayata geçirilen
bu değerli yayının amacının,
 “Çalışanları ile paylaşım ve hizmet verilen müessese ve birliklere seslenme” ögesi ile “iç ve
dış müşteri ile iletişim”,
 “Kabiliyetleri, yapılan ve/veya yapılamayan faaliyetleri açıklık ve doğrulukla gözler önüne
serme” ögesi ile “izlenebilirlik ve şeffaflık”,
 “Çalışanlarının teklifi ile tabiat ve onun kuralları ile ilgili aranan yayın adı bulunması” ögesi
ile “doğa uyumu ve yönetimde katılım arayışı”,
gibi çağdaş yönetim değerleri ile –farklı ifade edilmiş olsa da- uyumunu çok daha dikkat çekici
buluyorum…
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Gelecek günlerde güncel yorum ve değerlendirmelerimle KOVAN makale ve haberlerinden bazılarını
“DAMLA”lar halinde paylaşacağım; sizlerin de hissettiğim o lezzetten pay alabilmenizi dileyerek…
Bugün bana bu hazzı ve mutluluğu yaratan o yüce ocağın kurucuları ve geliştiricileri başta olmak
üzere o süreçleri yaşayarak geçmiş tüm meslektaşlarımı, yöneticilerini ve komutanlarını saygı ve
minnetle anıyorum.

NOT : 1’nci HİBM’deki görevim sırasında yayınlanmasında sorumluluk aldığım ilk yayın Aksesuar
Atelyeleri’nde 1980’li yılların ortasında -yapıyı oluşturan uçak aksesuarları, motor kontrol &
aksesuarları, aviyonikler gibi üç temel işleve ithafen adlandırdığımız- ÜÇGEN idi… İlk sayısını
bulduğumda onu da ayrıca işleyen en az bir makale yazacağım.
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