
 

 
 

KOVAN'dan Damlayanlar... 
"AkroTim Projesi"  

 
 

Can EREL 
Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 
 
 

.  
 

 
KOVAN’ın ilk sayısının bir başka damlası Türk Hava Kuvvetleri AkroTim Projesi... 

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
 Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil edilmesi, 
 Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtılması, 
 Türk Hava Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliği ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında toplumsal 

farkındalığın oluşum ve gelişimine katkıda bulunulması, 
 Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirilmesi, 
 Türk gençliğinin havacılığa olan sevgisini artırılması, 

amacı ile (tarihindeki yedinci akrotim olarak) bir akrotim kurulması için 1992 yılında 
çalışmalara başlanmıştır. Konya’da konuşlu 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah Taktikler ve 
Standardize Filo Komutanlığı bünyesinde bir akrotim kurulması için 11 Eylül 1992 tarihinde 
onay alınmış, ilk dört pilotun seçimi sonrası akrobasi uçuş ve ayrıntılı uçuş planlarının 
onaylanması sonrası uçuş ekibin yurt içinde ve yurt dışında aldığı ilk akrobasi eğitim uçuşları 
Ocak 1993'te tamamlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 27 Nisan 1993 günü 
envanterdeki NF-5 savaş uçaklarının tadilatı ile bir hava akrobasi timinin kurulmasına yönelik 
ön sistem mühendisliği değerlendirmesi, tadilat tasarımı ve uygulaması ile  ilgili destek 
sistemlerinin de oluşturulması konusunda 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi'ni (1.HİBM) 
görevlendirmiştir. 
 

Konuyu bir proje olarak yapılandırarak ilk prototip uçağı 8 ayda tamamlayan 1. HİBM seri 
uçak tadilatlarını da 3 ayda tamamlayarak toplam 9 adet akrobasi uçağını 3 ayda 
kullanıcısına teslim etmiştir.  

...hem de tadil edilen uçakların kullanıcı kitaplarının hazırlanarak yayınlanması, 
kullanıcı bakım eğitimleri ve proje kapsamı dışında kalan (additional) bakım ve 
onarım gereklerinin yerine getirilmesi dahil…  

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1993 yılı Atış Yarışmaları'nın kapanış günü olan 18 Haziran 
1993 tarihinde Akıncı-Ankara'da konuşlu 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Türk Yıldızları 
akrotimi devlet büyükleri ve diğer konuklara dörtlü olarak ilk resmî gösterisini yapmış ve 
2010 yılından itibaren yine 1.HİBM tarafından modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile 
gösterilerini gerçekleştirip her geçen yıl daha da artan bir başarı ve etkinlikle günümüze 
ulaşılmıştır.  
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Doğrudan olmasa da güç grubu, motor kontrol ve aksesuarlarının bakımı ve onarımı 
konusunda dolaylı sorumluluklar taşıdığım ve görevli meslektaşlarımın özgüveni 
yüksek özverili çalışmalarını imrenerek izlediğim Türk Yıldızları adı ile bilinen Türk 
Hava Kuvvetleri hava akrobasi timindeki hava ve yer destek araçlarının başlangıcı ve 
gelişimindeki teknik içeriği ana hatları ile anlatan bu haber makaleyi çok 
önemsiyorum; Kovan'ın ilk sayısında sevgili meslektaşım Kemal KALAY imzası ile 
yayınlanan şeklinin size de aynı heyecanı yaşatmasını umut ederek paylaştım.  

 

… 
 

 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıtımı ve Türk havacılığı ile ilgili küresel farkındalığın geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayan Türk Yıldızları hava akrobasi timinin kurulmasını düşünen, planlayan ve 
hayata geçiren, emniyetle işleten ve uçabilirliğini koruyarak faaliyet göstermesini sağlayan güzide 
ekibin her bir elemanını, bugün efsaneleşen bir ekip haline gelen yapıda kullanılan hava araçlarını 
hazırlayan o sistemde görev ve sorumluluk alan teknisyenleri, mühendisleri ve yöneticileri, o 
süreçleri inançla destekleyen ve katı sağlayan meslektaşlarımı ve komutanlarımı saygı ve minnetle 
anıyorum. 
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