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Küresel düzeyde bir salgının içinde yaşanmakta olan son iki yılın da etkisi ile ara verdiğim CAN’CA 
Havacılık Söyleşilerine yeniden başlama fırsatı bulduğumda havacılık ve uzay tıbbı konusunu ele 
almalıydım… Programımın yapımcısı organizatörü aynı zamanda Havacılık ve Uzay Tıbbı 
Kongrelerinin de organizatörü olunca bu planım beklentilerimin ötesinde sonuçları da sağlayacak 
şekilde hayat buldu… 
 

Bu söyleşimi, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu’nun oluşmasına bizzat katkı sağlamış ve şu anda 
da yönetim kurulu başkanlığını yapan Prof. Dr. Hasan Fehmi TÖRE ile yapabildim… 

…mesleki gelişimlerimize aynı doğrudan ve temel katkıları sağlayan havacılık şehri 
Eskişehir'de, hayallerini hayata geçirebilme şansına sahip iki kız babasının, bir tıp 
merkezinde bir araya gelerek bir bilim insanı havacıyı, havacılık, tıp ve ilgili platformun 
oluşmasını, bu platformun ülkemize ve tıp bilimine katkılarını ele alabildik, eski dostlarımızı 
andık ve bir abi-kardeş dostluğunu başlattık… 

 

Program sonrası bu güzel şehrin çorbasını çerken, bu söyleşinin verdiği keyif kadar öğretici 
olabilmesini umudu ile sağlık ve huzurla erişeceğimiz gelecek günlerin ulusal havacılık-uzay ve 
savunma endüstrilerinde de toparlanma ve gelişimin artacağı, sonuçlarının keyfini de, olması 
gerektiği gibi, yüce Türk milletinin sürebileceği günler olmasını diledik, beraberce... 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bana farklı bir heyecan ve gurur veren havacılık söyleşime katılarak mümkün kılan Prof. Dr. Hasan Fehmi TÖRE’ye, program 
yapımcı organizatörü Azrana ve onu destekleyen Redstar Havacılık şirketleri yöneticilerine, çekimleri yapıp videoyu yayına 
hazırlayan sevgili Erdem GÜNDÜZER’e, böyle bir içeriği İngilizce alt yazı ile yayınlayabilmem için ses çözümlerini yaparak 
bana destek olan sevgili Enes KOCATOPÇU ve Hüseyin Berkes ARAS’a Can-ı gönülden teşekkürlerimle… 
 
Evet, kaynak bulamayınca gerekli gördüğüm o İngilizce alt yazılamayı başaramadım; ama gönüllü olarak değerli zamanlarını 
harcayıp emek veren o iki genç havacıya bir armağan olarak bu makalemi yayınlamak istedim.  
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Can EREL (CE): Evet, Hasan Fehmi Bey ile beraber söyleşimize başlıyoruz.  Bu güzel şehirde 
havacılığın başkenti Eskişehir'de, hoş geldiniz sayın hocam.  
 

Hasan Fehmi TÖRE (HFT): Teşekkür ederim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Eskişehir 
gerçekten güzel bir şehir, güzel bir şey ben de Eskişehirliyim o yüzden övünüyorum.  
 
 

CE: Evet, böyle bir olanağı bulunca ben en çok sizin en çok Eskişehirli olmanız hem benim 
bu şehre yirmi beş sene hizmet etmiş olmam, salgın döneminde tıpla ilgili konuşuyor 
olmamız bana böyle büyük, farklı bir heyecan verdi. Böyle bir öneriyi kabul ettiniz, bizimle 
beraber sohbete başladınız çok teşekkür ederim, en başta.  
 

HFT: Ben Teşekkür ederim.  
<< 

CE: Sayın hocam öncelikle, her zaman yaptığımız gibi, Hasan Fehmi’yi bugünlere getiren o 
ilk çağda, nasıl doğdunuz, nasıl bir çocukluk geçti; oradan başlayalım sonra yolumuza devam 
edelim.  
 

HFT: Ben Eskişehir’in Tokat - Mecidiye, o zamanki adıyla, şimdiki adıyla Tokathan köyünde 
doğdum. Bu köy, ki ben şanslıyım bu köyde doğmakla, çünkü Ankara yolu üzerinde 35. 
kilometrede bir yerleşim. 
 

Öyle ki, Eskişehir'in Türkmen dağlarında da köyler var; oradan Eskişehir'e gitmeye kalksanız 
bir gün de zor varırdınız o zamanlar; ama bizim köyden gece gündüz yirmi dört saat her an 
Eskişehir’e gitme şansı var.  
 
 

CE: Anlaşılan ulaşımı çok kolay bir mekân. 
 

HFT: O benim şansım, çünkü bunu bu noktada gelmemde ilk hareket orada düşünüyorum 
yani ulaşımın çok kolay olması bize bazı kolaylıklar sağladı.  
 

Bu köy küçük bir köy 1873 yıllarında kurulmuş. Romanya'dan göç eden Tatarların Köyü. Ben 
de Tatarım. Bu köyde büyüdüm; tabi çiftçilikle uğraşılıyor ama bu köye göçmenler geldikleri 
yerlerden bazı tarım makineleri de getirmişler. İlk defa, oraklı değil de makine ile biçmeye, 
harman yapmaya başlamışlar.  
 

Ben de çocukken gittim, tırmık çektim ve orak kullandım; harmanda çalıştım, düven sürdüm. 
Dolayısıyla ben de bir köy çocuğuyum; hakikaten o sırada köyde tabi ki Tatarca 
konuşuluyordu... İlkokula başlayacağım, “Ooo” dediler köyde... Şimdi okulda Türkçe 
konuşulacak, nasıl olacak nasıl edilecek? 
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Hâlbuki biz öz Türkçe konuşuyoruz zaten; Tatarca dediğin Türkçe’nin hiç bozulmamış, Orta 
Asya'dan çıkmış hali... Onun için hiçbir zorluklar çekmedik.  
 
 

CE: Öz Türkçe ile ilkokula başladınız.  
 

HFT: Başladık sonra okul bitti. Tabi, şöyle söyleyeyim, köydeki anneme ve babama teşekkür 
ediyorum. O kadar mutluyum ki, bizi farklı şekilde düşünüp yetiştirmişler. Köyde diğer 
yaşayanlar, o zamana kadar öğretmen olmuşlar; ama köyde ilk doktor olanlardan biri benim, 
ilk subay olanlardan biri benim. Evet, yedi kardeşiz; annem babam yedisini de bir yerlerde 
okutmuşlar o köyde. Diğerleri hepsi tarlada çalışıyor şimdi; köyde yatıyorlardır kenarda; 
bizim grupta, bizim ailede de yedi kişiden mühendisler çıkmış, doktorlar çıkmış, öğretmenler 
çıkmış.  
 

İlkokul bitimine yakın dediler ki, Eskişehir'de ortaokula gidilecek. Ama iki tane çırak okulu 
var, Eskişehir'de. Birisi Devlet Demiryollarında, birisi Tayyare Fabrikasında ya tayyareci 
olacağız ya demiryolcu olacağız. Belki o zaman tayyareci olmayı ben seçmemişim; ama 
annem seçmiş muhtemelen...  
 

Tayyare Fabrikasının Çırak Okuluna geldim; orta dereceli bir teknik-sanat okulu.   
 

CE: Çok meşhur bir havacılık okuldur orası.  
 

 
 

HFT: İlk defa askeri uçakları bu kadar yakından görüyorum. İçine girip oturuyorum.  Çırak 
Okulu’nda üç yıllık tahsilden sonra çalışırken, on sekiz yaşından küçüktüm ben, Hava 
Kuvvetleri o zaman normal maaş bile ödeyemedi, çıraklık maaşı ödediler.  
 

Sonra geldim elektrik aksesuar atölyesine orada bütün bu jet uçaklarının starter, jeneratör, 
inverter gibi elektrik güç kaynakları gibi sistemleri tamir etmeye başladım.  Bu işlemleri, T.O. 
– E.O. (Technical Order - Engineering Order) dediğimiz Amerikan teknik kitaplarına göre 
yapıyorduk. Bu onarımlarla, bizim faaliyetini sağladığımız cihazları da gidip uçağa monte 
ediyorlardı, uçuyordu.  
 

 
 

Bir süre sonra ben posta başı oldum. Orada 4 kişinin işini organize eder oldum. Bir de 
ustabaşımız var. Bir tane de Bomba Kemal dediğimiz bir Booster Pump Posta Başı vardı. O, 
otuz yedi senedir orada çalışıyordu. Ben de daha iki senedir çalışıyorum. Sonra düşündüm; 
dedim ki, bu Bomba Kemal 37 senedir burada çalışıyor, 350 kuruş saat ücreti alıyor. ben 
129 kuruş alıyorum. Demek ki 37 sene sonra böyle olacağım...  
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CE: 1960’lı yıllar; 59-60'lı yıllar.  
 

HFT: Evet. Sonra dedim ki bir başka bir şey yapmalıyım ben... Aklıma geldi; pilot olayım, 
dedim. Madem havacılık; zaten oradan başlamışız, biraz kanımıza da girmiş.  
 

Ondan sonra, ben nasıl pilot olurum??? Harp okuluna gideceğim.  
 

O sırada hava astsubay okulu vardı; bu olmaz dedim. Harp okuluna gideceğim, pilot 
olacağım. Gittim, ama sınavlarda kazanamadım.  Fakat benden o istek geçmedi.  
 

Sonunda o zaman nasıl yaparız, harp okuluna gitmek için zaten liseye gitmek lazım.  Benim 
şansım gene; hep şanslı kişiyim ben... Türkiye'de sekiz tane akşam lisesi var bir tanesi de 
Eskişehir’de. Akşam Lisesi var dediler; gittik... Biz orta sanat okulu, Tayyare Fabrikası Çırak 
Okulu mezunuyuz. “Yok; bu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değil. Siz buna giremezsiniz.” 
 

Ne olacak? Bize “Hariçten ortaokulu bitirmeyi başarmalısınız” dediler. Ben onun için sözlü 
sınavdan hala nefret ederim. Çünkü, biz 1 Haziran'da Eylül'de Ortaokul bir, 2 ve 3’üncü 
sınıflarda sözlü sınava girdik; 3 arkadaşız... Öğretmenler dediler ki, “3 tane çocuk var; onlar 
geldiler bir devirde mezun olup gidecekler. Bizim çocuklar burada 3 sene okuyor...”.  Biz de, 
3 sene biz de okuduk dedik; ama bize dişe diş sınav yaptılar bizi... Bize orada ortaokul 
mezuniyeti hakkını, diplomasını aldık.  
 

Akşam Lisesine gittik. Akşam Lisesi benim şanslarımdan birisi; dersler %50 pahalı, ama 
akşam lisesinde biz toplam 15 kişiyiz.  Gündüz sitesinde 50'şer kişilik üç sınıf var mesela... 
Bize gündüz lisesinin en iyi hocaları geldi.  
 
 

CE: Sayı da az olduğu için güzel bir eğitim.  
 

HFT: Evet... Mesela Motor Abdullah derdik; bir tane matematik hocamız vardı... Bir tane de 
Devlet Demiryolları’ndan bir yaşlıca İsmail Abimiz vardı; bu bana kalk tahtada yap dedi; ben 
de tahtada formülleri çözerdim. Sonra bir gün, bir sayıyı 11 ile çarpılacaktı; ben öyle yazdım 
geçtim. Öğrencinin biri “Öğretmenim, öğretmenim; 11 ile çarpmadı” dedi... İsmail Abi de 
“otur yerine, o kafadan çarptı” dedi. Çünkü, bize kafadan çarpma yöntemi öğretmişti.  
 

Velhasıl, biz Eskişehir Akşam Lisesi’nde Gündüz Lisesi’nden daha kaliteli bir eğitimini 
görmüşüz; çünkü ondan sonra girdiğim üniversite sınavında 6 tane tercih yaptım ve altısını 
da birinci listede kazandım.  
 
 

CE: Siz o Akşam Lisesinde okurken gündüzleri de Eskişehir Tayyare Fabrikası’nda Elektrik 
Aksesuar Atölyesi’nde mi çalışıyordunuz?  
 

HFT: Evet ve tabi ki bir de uçak tamir ediyoruz; öyle basit bir şey değil... Yani yanlış yapman 
mümkün olmayan bir şey.  
 

 
 

Sabahleyin saat 7'de dekovil vardır Eskişehirliler bilir. Dekovil ile gelirsin akşam 5’e kadar... 
Akşam 5'te koşa koşa akşam lisesinin 6’da başlayan dersine gidiyorum. O arada yetişmiyor 
diye de ben kendine maaşımla ilk bisikletimi aldım. Peugeot bisiklet ve kırmızı renkli Peugeot.  
 
 

CE: Tayyare fabrikasını girişinde çok büyük bir bisiklet park yeri var.  
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HFT: Evet, kaldırıp takarlar ya. Bisikletsiz yetişemiyorum akşam lisesi dersine; hadi saat 
5’te çık, paldır küldür koş. Yemek yemeden git Akşam Lisesine.  
 

Hala hatırlarım akşam lisesinden ben bir tane iki tane bizim kadrolu hocamız var. Diğerleri 
gündüz lisesinden geliyordu ve son derece güzel bir eğitim almışız oradan; orada 
öğrendiklerimi hala unutmuyorum.  
 

Şimdi, zaman zaman muayeneye mühendisler geliyor, hocalar geliyor... Mesela elektrik 
elektronik mühendisi geldiği, zaman ooooooo, çok hoşuma gidiyor. Motorcu geldiği zaman 
da... Hemen onları bir iki soru sorarım. Bana “Bunları nereden biliyorsun” derler. Sonunda 
“Vallahi bunu Tıp Fakültesinde öğretiyorlardı” derim ben de.  
 
 

CE: Siz 1960'lı yıllarda havacılığın inverter, jeneratör, booster pompasına teknolojik olarak 
müdahil olmuşsunuz ama aynı zamanda havacılığın kalite sistemine de.. 
 

HFT: Evet Kesinlikle öyle; çünkü orada duvarda aydınger kâğıdına şeyler vardı. Siz de 
hatırlarsınız belki, posterler vardı. Onlarda “İşe göre tornavida kullan”, “müşterek çalış” 
yazardı.  
 

 
 

İşe göre tornavida çok önemlidir biliyor musunuz? Mesela küçücük bir saati tamir ederken 
koca bir tornayla yapamazsınız veya büyük bir motoru küçük tornavida ile yapamazsın. 
Saatçi tornavidası var, tepesi döner; şöyle tutup döndürürsün, basmak eğmek yok.  
 

Şimdi bu ne getirdi biliyor musun? El melekesinde gelişmeyi... Ben şimdi kardiyoloğum. 
İnvaziv Kardiyolog (Invasive Cardiologist) diyoruz. Yani kalbin içine stent takan gruptan, saç 
teli kadar telleri kalbin içine bacaktan kalbin içine gönder oradaki damarlara girip onları 
açıyoruz.  
 

Şimdi ben anlıyorum ki, hatta arkadaşlarıma “Bunları ben niçin bu kadar rahat ve güzel 
yapıyorum biliyor musun?” diyorum. Çünkü, ben Tayyare Fabrikası’nda uçak tamiri, 
uçakların parçalarının tamirini ediyordum...  
 

CE: Çok altı çizilmesi gereken bir şey bu; yani hakikaten bu iki yol iki yolun birleştirilmesi 
sizin için büyük bir şans olmuş.  
 

HFT: O kadar büyük kazanımlarım var ki şimdi anlıyorum; mesela, inverterleri 400 frekans 
- 115 volt ayarlayacaksınız. Çıkışın frekansı çok önemli. Eğer frekansı biraz değişikse artı-
eksi beş fazla ise o zaman cihaz çalışmayacak; telsiz doğru çalışmayacak. İnanılmaz şekilde 
hassas bir ayarla bu 400 hertzi tam sağlamaya çalışırdık. 
 

Böylece, Tayyare Fabrikası Çırak Okulu inanılmaz yetenekler kazandırdı bana.  
 
 

CE: Bu yeteneklerle liseyi bitirdiniz ve gelecek meslek hayatınızı belirlemek üzere 
İstanbul'a... 
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HFT: Evet şimdi şöyle oldu. O zaman altı tane tercih vardı. Dört tanesini tıp fakültesi 
yazmışım. Bir taraftan da tıp istiyormuşum... Tıp bir istek mi?  Şans eseri değil; yok değil. 
Dört tanesi Tıp, bir tanesi Fen Fakültesi, bir tanesi İngiliz Dili Edebiyatı...  
 
 

CE: Otuz yedi sene sonra üç buçuk lira ücret olması yerine, doktor olayım diye düşündünüz.. 
 

HFT: Böyle hakikaten.. Gittim Tıp Fakültesine, birinci listede ama ben Çapa Tıp Fakültesi 
istiyorum... Şöyleydi, puanlar o zaman bir listede asılıyor; gidip kayıt oluyorsun. Üç gün 
sonra başka puanlar geliyor. O sırada ben kendi puanımı kaçırmışım; Çapa'ya giremiyorum. 
Cerrahpaşa'ya girdim; ama ben Cerrahpaşa istemiyorum, Çapa istiyorum. Neyse, 317 mi ne 
benim puanım, onun altına inmediler; yeniden dilekçe açtılar hemen koşa koşa gidip 
dilekçemi verdim de Çapa'ya başladım.  
 

Böylece, birincisi, eğer bir yeri istiyorsanız, o istediğiniz yere varmışsanız başarınızı çok 
yüksek oluyor. Çapayı istiyordum, Çapa’ya geldim.  
 
 

CE: Onun için uğraştınız.  
 

HFT: Sonra şöyle bir şey de var tabi; ben köyden çıktım, biraz önce anlattım ya, Fabrikadan 
çıkarken askerliğe gidiyorum diye çıktığım için 4500 lira tazminat verdiler bana... O 4500 ile 
ben İstanbul'da okumaya başladım; ama bir taraftan da Askeri Tıbbiyeli olmak istiyorum. 
Hava Kuvvetlerinde Askeri Doktor olayım istiyorum. Gittim mülakatlarına birinci sene iki ay 
yaşın büyük dediler. Ya, bak ben Eskişehir'de çalıştım, Fabrikada çalıştım, bak bonservislerim 
var; Paşanın imzası var dedim...  Yok, iki ay diye almadılar. İkinci sene gene iki ay diye 
almadılar... Üçüncü sene Kara Kuvvetlerine de müracaat ettim. Karacı Subay dedi ki, yine 
mi geldin sen; hadi gel o zaman gir, dedi. Kara Kuvvetlerinde Askeri Doktor olduk.  
 
 

CE: Karacı Askeri Tıbbiyeli oldunuz; Çapa öğrencisi Karacı Askeri Tıp.  
 

HFT: Ondan da çok mutluyum esasında; bir sene arkadaşlardan bir tanesi vardı ismini 
söylemiyim şimdi, her olaya böyle olumsuz bakardı. Şimdi Askeri Tıbbiyede karavana gelir. 
Herkes tabağına alır payını. Mehmet Usta vardı, bone şapka giyer. Ağzında da sigara, 
“Mehmet Usta ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Köfte yapıyorum” derken izmarit kazanın içine 
düşer. Bu da çıka çıka bizim arkadaşın tabağında çıkar. Yani böylece benim orada da şansım 
çok iyiydi.  
 

CE: Kumkapı’daydınız değil mi?  
 

HFT: Kumkapı'da; Askeri Tıbbiyeye 3. sınıftan girince birden bire ağabey oldum orada, sonra 
oradan mezun olduk işte, Gülhane’ye geldik.  
 
 

CE: Gülhane, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) o sırada sadece lisansüstü seviyede 
alıyor.  
 

HFT: Evet, evet; tıp fakültesi yok, sadece uzmanlık eğitimi, bir yıl staj.  GATA’da bir yıl staj 
yapıyoruz. Sonra kıta hizmeti.  
 
 

CE: Kıta hizmetini nerede yaptınız?  
 

HFT: Kıta hizmetini ben Balıkesir’de yaptım. Evet. Orada da birçok arkadaşımız dereceye 
girmeye uğraşıyordu, yani dereceye girerse kura çekmiyor, yeri kendi seçiyor. Biz de 
çalışıyorduk; yani, öyle bir iddiamız yoktu, ama çalışıyorduk.  
 

O iddiaya girenlerin hiçbirisi dereceye giremedi.  Ben İkinci oldum, ferdi sıralamada; liste 
geldi. Bu daha zormuş. Kurada çekince Sarıkamış'a çeker giderdik, ama listeden yer seç 
dediğiniz zaman nereden seçeceğim, bu mu, o mu, şu mu? Neyse, Balıkesir’i seçtim ben.  
 

Balıkesir'i bir yıl gördükten sonra Kıbrıs'a gittim.  
 
 

CE: Kıbrıs'ta da görev yaptınız.  
 

HFT: Kıbrıs'ta, Harekât sonrasında..., Oralarda da çok detaylı ve şeyler var... 
 
 

CE: Peki GATA’ya tekrar nasıl döndünüz? 
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HFT: Şöyle oluyor, önce kıta hizmeti yapıyoruz. Bizde üç - dört yıl; hatta sonra ben oradan 
Kara Kuvvetleri karargâhına geldim... GATA’da sınavlara giriyorsunuz; uzmanlık sınavlarına 
Dahiliye sınavına girdim ve o sene ihtisasa başladım.  
 
 

CE: Dâhiliye ihtisasına başladınız.  
 

HFT: Dâhiliye ihtisası 4 yıl sürüyor. Dâhiliyeden sonra kardiyoloji; o bir süper ihtisas, o 
zaman.  Şimdi kardiyoloji hariç, diğerleri gene öyle.. Ama Kardiyolojiye gireceğim ben; 
neyse, biraz uğraştıktan sonra Kardiyolojiye başladım. İki yıl da kardiyoloji süper ihtisası 
yaptıktan sonra, gerçekten sevdiğim bir mesleği sahip oldum.  
 
 

CE: Peki, hocam siz Kardiyolog - İç Hastalıkları Mütehassısı bir doktor iken hastanelere 
gitmek yerine Gülhane’de kalma tercihinizin sebebi neydi?  
 

HFT: Öyle bir tercihim yoktu; ama, sanki... Bu soruya ilk defa muhatap oluyorum. Ben,   
hani bir merdivene başlayınca sanki durmadan tırmananmışım gibi algıladım, bunu sorunca.. 
Yani, bir şeyler yaptın, mesela zayıf aldıysam o beni depresif etmez; daha çok çalıştırır; niye 
bundan zayıf aldım, diye. Öyle hırslı da değilim; ama biraz şanslıyım diyelim...  
 

Ben Gülhane’de kalmadım; Kardiyoloji bitirdikten sonra, yurtdışı görevleri vardır; Silahlı 
Kuvvetlerdeki Askeri Ataşelik görevleri işte, yabancı dil sınavlarına göre seçilir. Ben de o 
sınava girdim. Hocam çok kızmıştı bana; ne varmış da gideceksin şimdi, orada, İngiltere'de 
ne yapacaksın diye... 
 

İngiltere'ye gittim ben; Büyükelçilikte çalıştım, Askeri Ateşe olarak... Bu arada kraliçe 
Elizabeth'in 3 yıl yazlık ve 3 yıl kışlık Sarayı Buckingham Sarayı'nda davetli olarak gittik; 
böyle kırmızı kurdeleli pullu-mullu davetiyelerle. Orası benim altın yılım diyorum.  
 
 

CE: O zaman Londra’da Askeri Sağlık Ataşesi oldunuz. 
 

HFT: Büyükelçilikte görev yaptım.  
 
 

CE: Sonra geri mi döndünüz Gülhane’ye?  
 

HFT: Evet, Gülhane’ye; geri döndüğümde dediler ki, bu gitti bizi beğenmeyip, para 
kazanmak için... Para kazanmak için gitmedim. Geldiğimde yine param yoktu. Sonunda Acil 
Servisten başladım; ama hocam beni severdi. Benim mesleğimi veren, şu bileziği koluma 
takan, o hocam rahmetli. Sonunda, gittim Kardiyoloji’ye; yardımcı doçent olarak başladım.  
 

Gülhane’de akademik hayata başladık.  
 
 

CE: Siz akademik hayatının bu ilk yıllarında havacılığa tekrar nasıl dönerim gibi bir plan mı 
yaptınız, havacılığa gelmeniz yine bir şans mıydı?  
 

HFT: Hayır, havacılığa gelmekten hiç vazgeçmedim; şöyle oldu... Pilot olmaya uğraşıyorum 
dedim ya, biraz önce. Ben pilot olmaya uğraşıyorum; ama İngiltere’ye gittiğim zamanlar. 
Pilot olmak biraz daha zordu İngiltere’de tabi. Her ne kadar İngilizcemiz çok iyi olsa da gene 
başka bir dil öğreneceksin, bir de zaman yoktu orada. Gitmek-gelmek, Everton’a gitmek 
veya Gatwick’e gitmek... Oralarda eğitim almak da pahalıydı tabi... Velhasıl ben İngiltere’de 
o isteğimi karşılayamadım.  
 

Geldim Türkiye’ye. Türkiye'de dediler ki, Türk Hava Kurumu’nda pilot eğitimi var dediler. 
Hem de bedava... Nasıl olur dedim?  Hemen bir soruşturduk.  Ankara’daki Türk Hava 
Kurumu’na gittim. Eğitim Daire Başkanı varmış. Bir gittik Feridun ARİ pilot; Kara Pilot Topçu 
Feridun ARİ. Üç yıl beraber çalıştık Kara Kuvvetleri Karargahında, yan yana, Protokol Şube 
Müdürümdü. Gittim oturdum; dedim ki böyle kurs varmış... Valla, Hasan hocam, dedi; bu 
kurs var ana ama doldu, süresi de  doldu dedi; çok da kibar bir adam. Feridun Hocam dedim; 
sen ister doldu de, ister dolmadı de; ben bu koltuğa oturuyorum şimdi, sen bana bu kurs 
kâğıdını getirmeden ben buradan gitmeyeceğim, burada yatarım dedim. Şu köşede yatarım 
dedim. Güldü falan; gitti ve sonunda bana kurs kâğıdımı aldı getirdi.  
 

CE: Kabul aldınız kurstan diyerek...  
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HFT: Evet! Gittim bir haziran ayında Türk kuşunda, bir ay içinde lisansımı aldım ve ilk defa 
yalnız uçarken ben kendimi öldüm zannettim. Çünkü bir 40 yıldan beri ben böyle pilot olma 
uğraşıyorum, bu anlattığım olayları yaşamışım ve şimdi gerçekten pilot oluyorum. Yanımda 
öğretmen yok. Bir uçakta ben yalnızım... Havalandım, kendimi çimdikledim, şöyle; acaba 
ben sağ mıyım? Hakikaten, öldüm mü yoksa? Hayalde miyim hala..? O kadar beni etkiledi.  
 

Ondan sonra geldim; herkes beni ıslatıp havuza attı.  
 
 

CE: Akrobasi yaptınız mı, eğitim sırasında?  
 

HFT: Eğitim sırasında yapmadık; ama benim hocam kadın öğretmendi, bonus kafalıydı. 
Ayfer ÇITAKOĞLU. O zamanki soyadı ÇITAKOĞLU. Onunla beraber çalışıyoruz.  
 

Bir gün şöyle oldu; bana direkt sıkma kumandayı; sıkma, rahat ol dedi...Ben de rahat 
oluyorum ama, böyle sıkıyormuşum gibi... Sonra baktım ki hakikaten levyeyi şöyle 
tutuyorum, kibar kibar kullanıyorum.  
 

Bir gün Hoca'yı değiştirdiler; bana İbrahim hoca geldi. İbrahim Hoca biraz böyle Şövalye 
hocalardan... Geldim ben, tam piste; inişe başlıyorum 50 metre 30 metre var Ben böyle 
kullanıyorum; kibar kibar kullanıyorum şimdi... Hoca kızınca kendi levyesine vurur, sende 
de hissedersin, aynı levye ya.... Ne biçim kullanıyorsun, kadın gibi, dedi. Şunu doğru dürüst 
kullansana... Kumandalı bendedir dedi; bir şöyle bir böyle yaptı, uçak bir sağa bir sola gitti 
ve döndü indi. Dedim “Aaa, böyle de oluyormuş demek ki”.  Gel hadi sen yap, dedi. 
Hakikaten, ben de o zaman uçağı öyle kumanda etmeye başladım. O zamana kadar uçak 
bana kumanda ediyormuş... Ben bu hareketleri yapıp da sonra onu düzeltip oturtunca o 
zaman anladım ki şimdi pilot oldum...  
 

 
 

Böyle enteresan şeyler var. Havacılıktan çıkmadım. Ha şimdi Gülhane’de nasıl havacı oldum?  
 

Pilot lisansını alınca, tabi konuşuluyor ediliyor arkadaşlarla... Gülhane’de Havacılık ve Uzay 
Tıbbı Ana Bilim Dalı Başkanlığı var. Orada diğer hocalar vardı. Komutan duyunca, ben Karacı 
olduğum halde o havacılık bölümünün başkanlığını yaptım, altı sene kadar galiba. 
Eskişehir'deki bu fizyolojik eğitim merkezine de geldim.  O zaman, askeri pilotların G-
Lab’deki bütün çalışmalarına katıldık.  
 

Arkadaşlar sağ olsunlar, çok değerli arkadaşlarım oldu ve çok güzel günlerim oldu. Askeri 
pilotların nasıl zorluklar çektiğini, kadın pilotların, erkek pilotlardan daha dayanıklı 
olduğunu... Çünkü G-Lab’a soktuğun zaman 9G çektiriyorsunuz; 15 saniye çekecek... 
İnsanların, yaşlandıkları zaman nasıl olacaklarını o an yüzünün resminde, oradan 
görüyorsunuz, kameradan... Ve çok güzel günlerimiz oldu, havacılıkta böyle... Gülhane’de 
karacı olduğum halde havacılık bölüm başkanlığı yaptım. 
 
 

CE: Siz hem havacılığa pilotluğa hedefinize ulaştınız. 
 

HFT: Evet.  
 
 

CE: Hem de havacılığı, mesleki kariyerinizin bir parçası haline getirdiniz, böylece.  
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HFT: Onun için ben çok güler yüzlü, mutlu bir insanım ben. Hayatında her istediği işi, böyle 
yapan... 
 
 

CE: Hayallerinizi bir şekilde gerçekleştiren kişisiniz. Onun mutluluğu yüzünüze yansıyor. 
Peki, hocam, bu süre tamamlandıktan sonra Gülhane’den de akademik hayattan da 
ayrıldınız; hatta daha doğrusu ara verdiniz. 
 

HFT: Bir başka, şöyle söyleyeyim; bu arada, siville bağlantısını kuralım müsaade ederseniz.  
 

CE: Tabi ki.  
 

HFT: Ben Gülhane’de o Havacılık Bölümü’nün başkanıyken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 
o zaman JAR dediğimiz, ilgili Joint Aviation Authority’nin üyesi olarak denetlemeye gelmişler. 
Sağlık sisteminden oldukça bir kötü puan alınmış. O zamanki genel müdür yardımcısı gelmiş, 
ya kim yapıyor, ne yapıyor Türkiye’de?. Tabii Silahlı Kuvvetleri yapıyor.  
 

Geldiler bize, yardımcı olur musun dediler? Tabii, dedim; olurum, niye olmayayım? Gittik, 
ama bir bakıyoruz ki, boyuna Avrupa’dan dokümanlar geliyor; 20 sayfa - 50 sayfa İngilizce 
dokümanlar... Dedim ki bu böyle olmaz. Tercüme ettirdik; yeminli tercümanlara.. Mesela 
“Meatusi Urineria” diyelim... Onu öyle yazmak bizim için yeterli; tercüme etmeye gerek yok. 
Ama onlar idrar kesesinin ağzının kenarı diye tercüme ediyorlar. Böyle olur, bilirsiniz 
tercümede zorlanırlar. O da olmadı; dedim ki, böyle olmaz. Dediler, sana görev çıkartalım. 
Dedim, öyle kolay değil görev çıkarmak;  Genelkurmay’a yazacaksınız, GATA Komutanına 
gidecek, Gülhane Profesörler Kuruluna gelecek, o kurul izin verirse ek görev verebilir.. Oldu; 
ek görev verdiler bana.  
 
 

CE: Siz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ek görevle geldiniz. 
 

HFT: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde ek göreve geldik. Şebnem GÖKKUŞU diye bir 
arkadaşımız; o zaman Ulaştırma Bakanlığı doktoruydu. Gel Şebnem, seninle bu işi yapalım 
dedik... 
 

Biz, Türkiye’deki havacılık tıbbının sivil havacılık tarafını yeniden, sıfırdan dizayn edip Avrupa 
Birliğine uyumlu hale getirdik; şimdi o sistem halen çalışıyor.  
 
 

CE: Otoritedeki Havacılık Tıbbı bölümü böylece kurulmuş oldu.  
 

HFT: Evet kurulmuş oldu.  
 
 

CE: Emeklerinize sağlık. Gülhane sonrası emekliliğiniz... Ve yine Gülhaneli bir büyüğümüzün 
kurduğu üniversitede ikinci akademik hayatınız başlıyor; Rıdvan hocamızla, Ufuk 
Üniversitesi... 
 

HFT: Rıdvan hocanın Ufuk Üniversitesi Ankara’da. Bir gün geldiler bir toplantı sırasında, 
“...bizim Kardiyoloji’ye gelip bir bakar mısın?” dediler. Ben gittim, doğru Anjiyo 
Laboratuvarına gittim. Baktım ki makineler yepyeni, pırıl pırıl, sistem güzel. Hemen ertesi 
günü istifa ettim geldim. Yani böylece emekli oldum.  
 

Üniversiteden ayrıldıktan hemen 6 -8 ay sonra da Rıdvan hocayı kaybettik. Ben Ankara’da 
bir özel hastaneye girdim orda çalışmaya başladım.  
 

Daha sonra İstanbul’da bir özel hastane oldu. O bağlantılı olarak oldu ama nedense onlara 
çok ısınamadım yani, ben dedim zaten hastalar da bana şikâyet edip duruyorlardı. Ya hocam 
ne işin vardı Ankara’da, İstanbul’da. Eskişehir’in yarısı benim akrabam yarısı da tanıdığım. 
Bana geliyorlardı, kayboluyorlardı yollarda, akşama kadar dolanıyorlardı. Artık memleketime 
dönme zamanı. Dön dediler biraz onların attığı fırça yüzünden geldim. 
 

Memlekete geldim işte hastanelere baktım şöyle bir; geldim hakikaten hem fiziki şartları ile 
hem de insanların yaklaşımı ile bana daha uygun geldi ve gerçekten de şimdi burada gene 
çok mutluyum çünkü ben mesleğimin sonlarında artık insanlara vereceğim maksimum 
tecrübelerimi aktaracağım bir dönümdeyim.  
 

Bu zamanda fiziki şartlarım biraz daha düzgün, biraz daha iyi, konforlu. Sizi konforla mutlu 
hissettirecek bir ortam; konforlu. Ben beş dakikada bir hasta bakmayayım. Bazı hastayı kırk 
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beş dakika bakayım bazı hastayı yirmi dakika bakayım. Ama hasta çıkarken mutlu çıksın 
işte... Ben şimdi onu yapıyorum bu imkânı da sağlıyorum.  
 
 

CE: Ne güzel... Peki bu yeni hayatınızda, Eskişehir’deki yeni hayatınızda, geçmiş 
deneyiminizden kaynaklanan Havacılık ve Uzay Tıbbı ile ilgili faaliyetleriniz bu sefer bir STK 
haline gelmeye başladı. Bundan bahseder misiniz hocam?  
 

HFT: Bundan da çok mutluyum. Şimdi, bizim yıllardır, 2000 yılında kurulmuş olan Havacılık 
Tıbbı Derneği var zaten; ben o derneğim üyesiyim. O dernekte bu işlerin nasıl olduğunu 
konuşmaya çalışırken bir gün “Ya Muzaffer hocam, böyle böyle, herkes tıpta bir şeyler 
yapıyor ama bir karışıklık var. Pilot doktoru tanımıyor, doktor pilotu tanımıyor. Bir platform 
kursak” dedim. O da aynı fikirle, hakikaten kuralım dedi.  
 

Biz o derneğe afiliye olarak, bir platform kurduk ve bir Kongre planladık. İlgili taraflar bir 
araya gelecek ve konu değerlendirilecek. Amacımız da bir kongre yapalım, hatta adına o 
zaman Değerlendirme Toplantısı dedik, Kongre bile demedik. Fakat çok değerli ve çok 
sonuçları itibariyle çok olumlu bir toplantı oldu.  
 

Neden öyle oldu? Kısaca anlatayım.  
 

Pilotlar ve doktorlar hep birbirlerinin hakkında kötü düşünürler; yani kötü yaklaşırlar 
diyelim...  
 

Pilotlar şöyle diyor, “ya bu doktorlar, şimdiki statüde, özel hastanenin doktorları, bizi 
muayene ederken olmadık yerden bir şey çıkarıp boyuna tahlil, tetkik arttırıyorlar ve 
hastanelerine para kazandırıyorlar”. 
 

Tam tersine, doktorlar da şöyle diyor, ya bu pilotlar öyle zekidir ki kim bilir bize ne numaralar 
çekiyorlar. İşte idrar tahlilini saklayıp getiriyor, kanını değiştiriyor bir şey yapıyor bizi 
kandırmaya uğraşıyor”.  
 

Sonunda bu toplantıda her iki gruptan da insanlar bu konuşmaları yaptılar. Yaptılar ama, 
sonra anladılar ki, ya hakikaten idrarda iki kırmızı küre gördüğü zaman, böbrek taşı 
olabileceği ihtimalinden... Böbrek taşı olursa, ya ani inkapasitasyona yakalanırsa, uçuşta 
kumanda edemeyecek hale gelebilme ihtimalinden olduğunu anlayacak.. Hani para 
kazandırıyor diyor; ama, para kazandırdığı da üç-beş lira kazandırıyor yani.  
 
 

CE: Şimdi o Elektrik Aksesuar Atölyesindeki ozalitte, iş birliğini anlatan 
şekle geldik.  
 

HFT: Evet, hani o iki tane eşek vardı hatırlıyor musun? Böyle ikisi 
çekiştiriyordu; sonra ikisi bir tarafa gidip onu yiyorlar otları, anlaşıp iş 
birliği yapınca... 
 
 

CE: Evet, faydayı çoğaltıyorlar. Faydayı maksimize ediyorlar.  
 

HFT: Evet. Biz de şimdi platformun bu gücünü görünce, sonra pilotlarla 
doktorlar birbirini anlayınca iş biraz daha değişti. Daha kontrollü oldu.  
 
 

CE: Bu platformda bireysel üyelik mi veya bireysel yer almak mı mümkün, yoksa kurumsal 
oluyor mu?  
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HFT: Yok biz bu platformu şöyle yaptık çünkü platformda havacılık şirketleri var, havayolları 
şirketleri var, uçuş okulları var, resmi daireler var... Bunların hepsinde, bu platform şöyle, 
platforma gelin arkadaşlar, burada limit yok, zaman limiti yok dedik. Konuşmada sen 
konuştun, konuşmadın; yok ne istersen anlat, istediğin kadar anlat problemini koy, bulalım, 
çözüm yollarını bulalım, çözecek yerlere söyleyelim gibi fikirlerden hareket ettik.  
 

Sonra biz hakikaten tüzel kişiliğe kavuştuk. Ama bu sefer havacılık ve uzay tıbbı platformu 
kurarken kuramadık, derneğini kurduk. Çünkü yasal olarak platform adı buna müsait değildi 
adı dernek geçti. Evet, yasal olarak o kelimeyi kullanılmıyormuş; ama gene tüzük içinde 
başka bir madde gereği platform kurabilirmiş dernek...  
 

Şimdi, gene “Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu” var, kurulu ve bu platform önemli görevler 
yapmaya devam ediyor. Bundan bir ay önce Kongremizi, pandemiden sonra ilk defa, yüz 
yüze yaptık. Hakikaten son derece başarılı bir toplantı oldu.  
 

Bütün Partnerleri bütün paydaşları, havacılık camiası içindeki bütün paydaşları, havayolları 
şirketlerinden tutunda uçuş okulları, balon işletmelerine kadar hepsi o camianın içinde 
toplandı. 
 

 
 

 

CE: Hem bir araya geldiniz sorunlarınızı tartıştınız, hem de bu alanda görevli olanların 
mesleki kariyerinde gelişmeleri için gereken birtakım sertifikalar vesaire bu platformla 
ilişkilendirilerek veriliyor.  
 

HFT: Evet, şimdi şöyle, biz bu Havacılık Tıbbı eğitimlerinden sonra Uçuş Tabipliği Sertifikası 
alıyoruz ve Türkiye’de ilk defa, biz bu işi organize ederken bir sertifika aldık; ömür boyu 
kullanabilirdiniz.  Ama hayır, biz dedik ki “üç yılda bir tazeleme olacak. Çünkü Avrupa 
Birliği’nde öyle…”.  Tazeleme olunca, tazeleme için de ayrıca bir zaman ve para harcamak 
zorunda kaldı Uçuş Tabipleri.  
 

Mesela tazeleme için bir hafta gelecekler, bir hafta hastaneden uzak kalacak, bir sürü paralar 
yatıracak... Sonra, düşündük; dedik ki, bu Kongreler yapılıyor zaten, orada üç beş gün 
zaman ayrılıyor...  Kongrenin içine bu eğitimi koyalım. Şimdi Kongrelerimiz aynı zamanda 
tazeleme yerine geçiyor. Biz onlarla ilgili krediler verdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
kredilerimizi onaylayınca, onların yetkileri de uzatılmış oluyor. Böylece, tazeleme eğitim 
faaliyeti de gerçekleşmiş olmuş oluyor.   
 

Şimdi bu eğitim faaliyetlerini geliştiriyoruz artık. Bundan sonra Hava Trafik Kontrolörleri 
şimdi muayene olmak durumundalar, bu havacılık tıp merkezlerinde. Onlarla ilgili çalışmalar 
var. 
 

Havacılık Tıp Merkezlerinde çalışan sekreterler ikide bir değiştiriliyordu. Başka sekreter 
gidiyor, işini yeni öğrenmiş başka sekreter bilmiyor. Onlara da bir mesleki unvan verdik; 
sürekliliği sağlamak için. 
 
 

CE: Peki hocam, bu işi hep ulusal boyutta mı tutacağız? Yoksa, geliştirdiğimiz sistemler 
çevremizdeki ülkelere, müttefiklerimize, aynı Silahlı Kuvvetlerde yaptığımız gibi, bir şekilde 
türev uygulamalarla iş birliklerine sebep olacak mı?  
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HFT: Tabii ki, şimdi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne geçen hafta ziyaret ettik, konuştuk. 
Genel Müdür de eğitim konusuna çok önem veriyor, dijitalleşme ve eğitim konularında. Biz 
de bu eğitimleri, Tazeleme Eğitimlerini, hatta Uçuş Tabipliği Eğitimlerini uluslararası boyuta 
taşıyalım, ve özellikle Türk Cumhuriyetlerini, yakınımızdaki Ortadoğu ülkelerine... Almak 
isteyenlere bu kursları sunalım. Çabalarımız var; hatta bu kurları, eğitim standardını 
oluşturarak, öyle bir hale getirelim ki, online kurslar verelim istiyoruz.  
 
 

CE: Artı, bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün İstanbul’da, dünya kalitesinde çok 
güzel bir akademisi var. 
 

HFT: Evet. Bu akademiden de yararlanılabilir. Orada uçuş simülatörleri de var; çok iyi 
biliyorsun.  
 
 

CE: Türk Hava Yolları’nın uçuş simülatörü var, başka şirketimizin, Gözen Grubun IFTC 
şirketinin simülatörleri var.  
 

HFT: Şimdi bu uçuş tabibi olan arkadaşlarda benim her zaman söylediğim bir şey vardır; 
arkadaşlar, uçuş tabipleri olarak siz pilotları muayene ederken, pilotun uçuşunu kesecek 
doktor çoktur, kaşının altında gözün var, al senin uçuşunu kestim. Bu neye benzer biliyor 
musunuz, kuşun kanadını kesmişsin hadi yürü git diyorsunuz. Bunun için, arkadaşlarımı da 
pilot olmaya teşvik ediyorum; benim gibi pilot olursan, o zaman pilotun ne düşündüğünü, 
ruh halini iyi bilirsin. O zaman, çok gaddarca kesemeyiz uçuşu, biraz daha onları sistemde 
tutalım, onlara koruyucu hastalıklardan korumak için koruyucuları koyalım ve onu sistemde 
tutalım diye tavsiye ediyorum, arkadaşlara. 
 

Şimdi bu konuda da TALPA ile birlikte çalışıyoruz.  TALPA’da çalışan bir doktor arkadaşımız 
var. Onunla birlikte, Uçuş Tabiplerini birer saat Türk Hava Yolları Akademisinde, simülatörde, 
gerçek uçuşa oturtacağız; görsünler diye. O pilotları anlamak adına biraz daha fayda 
sağlayacak bize.  
 
 

CE: Yine bu konuyla çok ilgili, Türkiye'de 1980'li yılların sonunda sivil havacılıkta, hava 
ambulans hizmetleri başlıyor. Silahlı Kuvvetlerde bu gayri resmi olarak çok uzun yıllardan 
beri yapılıyor ama 2000'li yılların başında Hava Kuvvetlerinde Ambulans Uçakları yapıldı ve 
bunlar Etimesgut’ta konuşlandırıldı.  
 

 
 

Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi tadil etmişti uçakları. Dolayısıyla hava ambulansı konusu 
Türkiye'de hem döner kanatlı hava araçlarında hem de sabit kanatlı hava araçlarında belki 
de dünyada çok ciddi bir uygulaması olan bir alan olarak bugüne kadar ulaştı.  
 

Salgın döneminde herhâlde bu alandaki fayda da bilinirlilik de maksimuma ulaştı. Çünkü 
gerçekten bu iki senelik dönemde hava ambulansı hizmeti Türkiye'de çok ciddi dikkat 
çekmeye başladı. Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformunun bu alana yönelik, bu alanı geliştirme 
uluslararasılaştırma gibi konularda herhangi bir planı, uygulaması, düşüncesi olur mu?  
 

HFT: Evet var. Yakın zamanda 12. Ulaştırma Şûrası düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın o şûrasına, onun hazırlık toplantılarına Muzaffer hocayla beraber katıldık. 
Onlara birçok katkılarımız var. Orada bu uluslararası projelerimizi projelendirip bakanlık 
nezdinde destekler almaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi uluslararası kongre için, bir tanesi 
havacılık ambulans hizmetleri için, bir tanesi telemedicine (teletıp) dediğimiz uçakta 
hastalanan bir kişiye kim ne yapacak konusu ile ilgili... Hani, bir merkezden ilgili ile uzaktan 
haberleşip doğru tedavi uygulama konusunda bir çabamız var.  
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Bu hava ambulansı konusu, tabi dediğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerde CASA uçaklarıyla yapılıyor, 
uçağa 12 kişiye kadar alınıyor; helikopterlerle de yapılıyor ama şimdi Sağlık Bakanlığının 
düzenlediği bir hava ambulans, helikopter ambulans hizmetleri var. Burada şöyle düşünmek 
lazım; oradaki pilotlar yine normal pilotluğunu yapıyor ama içerdeki doktor, sağlık personeli, 
doktor, hemşire onlar ayrı bir eğitim almak zorundalar.  
 

Çünkü yerde tedavi ettiğimiz kişinin irtifaya çıktığımız zaman, irtifada biliyorsunuz, evet, 
helikopter çok gitmiyor ama yer artı 500 gitse bile serumların verilmesi, beyin kanaması gibi 
bazı hastalıklarda ayrıcalıklar oluşturuyor.  
 

          
 

Onların eğitimlerini almış olmaları gerekiyor. Son çalışmalarımızdan birisi de, bu ambulans 
helikopterlerinde çalışan doktor ve sağlık personeline yönelik.  Mesela sivil havacılığın bir 
talimatı var APAM talimatı, alkol ve psikoaktif madde kullanımıyla ilgili, yasak madde 
kullanımıyla ilgili tarama testleri var. Bütün pilotlar, kabin memurları ve hava trafik 
kontrolörleri tabi; rastgele kontroller yapılıyor. Bir şey dikkatimizi çekti; ambulansta görevli 
olan sağlık ekibinin hiç öyle bir şeyi yok kapsam dışı. Pilotlar kontrolde; ama sağlık ekibi de 
alkol ve psikoaktif yönünden kontrol edilmeli diye bugünkü toplantımızda koyduk ve sivil 
havacılığa gönderdik. 
 
 

CE: Tam bu konuyla ilgili belki bir takım sağlık desteklerinden de sağlık ekibi yararlanırken 
ambulans hava aralarında uçan uçuş ekibi bundan yararlanamıyor.  
 

 
 

Onlarında bu yönde şikâyetleri olduğunu biliyorum. Bu konuşma vesilesiyle onu da ben 
gündeme getirmiş olayım.  
 

HFT: Evet gerçekten çok güzel oldu. Çünkü biz o konuda halen çalışmaya devam ediyoruz. 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde bu sahada olan aksaklıkları, problemleri ortaya 
çıkarıp çözüm yollarını da yanında katıp sunuyoruz... 
 
 

CE: Tam bir platform danışman platformu halinde. Çok güzel hocam. Peki, Son olarak, bir 
büyüğüm olarak, benim 25 sene görev yaptığım atölyede çalışmış bir büyüğüm olarak, bir 
komutanım olarak, herkese sorduğum bir soru var, size de sormak isterim: gerek 
havacılıkta, gerek akademik hayatta, gerek pilotlukta... Bunca,  60 senelik bir kariyer... 
Bugünün havacısına, bugünün havacı olmak isteyen gencine, doktor olmak isteyen gencine, 
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bunların her birisini sizin gibi birleştirmek isteyen gençlere, ne gibi tavsiyeleriniz olur, onu 
da son bir söz olarak sizden duymak isterim.  
 

HFT: Çok zor bir soru, şimdi bu... Tabi Z kuşağı var, X Y Z kuşağı var, onlar biraz farklı.  
 

Bana göre öyle değiller, yani söylendiği gibi değil. Biz insanlara hep insanoğlu birey olarak 
düşünmeliyiz. İster Z kuşağında olsun ister Alfa kuşağında olsun. Onları doğru eğitirsek, bu 
iş böyle olacak. O zaman özendirici bazı işlemler olması lazım.  
 

Hava Kuvvetlerinin de var; Sivil Havacılığın da var, özendiricileri; havacılığa özendirici bazı 
faaliyetleri var. Mesela bunlardan bir tanesini ben biliyorum, Erdoğan Menekşe Hoca 
çocukları uçuruyordu. Onlara pilot kabininde uçurarak bu sevgiyi aşılıyordu. Sivrihisar 
Havacılıkta biliyorsunuz, bir….  
 

CE: Ali İsmet Bey var.  
 

HFT: Evet, Ali İsmet hocamız var. O da her ne kadar geçen, son yaptığı uygulamada 
profesyonel akrobasiyi bıraktım dedi ama o hiçbir zaman bırakılacak bir şey değil, o yapmaya 
devam edecek. Profesyonelce yapmayı bıraktığını söyledi. Orda da çok güzel olaylar var.  
 

İşte bunun gibi, Türk Hava Kurumu’nun yıllardan beri bu tip çalışmaları var. Ben de 
bunlardan bir örneğim; Türk Hava Kurumu’nun pilot yetiştirme programında yetişen 
birisiyim.  
 

Dolayısıyla bilmiyorum, o zor bir soru ama ben hep kişileri, toplumu oluşturan kişilerle 
ilgiliyim. Eğer siz bir ağacı arıyorsanız ormanda değilseniz, zaten ağacı bulamazsınız. Öyleyse 
detaylar içinde çok boğulmamalıyız... Ama çok boğulmamalıyız derken ormandan da 
ayrılmamalıyız.  
 

O zaman benim tavsiyem şu olacak. Havacılık çok istikbal gösteren, ileriye önü açık bir 
meslek alanı. Herkese yer var orada; ama havacılıkta uçuş emniyeti çok önemli.  
 

 
 

Uçuş emniyetinin gücü, uçuş emniyetini bir zincir olarak düşünürsek, halkadaki en zayıf halka 
kadardır. İstediğiniz kadar kalın zincirler olsun. Pilotlar güçlü, teknolojileri yüksek, 
bakımcıları ehil, sağlıkları zayıfsa, zincir oradan kopuyor. Sağlık aslında temel, sağlık. O 
zaman ben demin de söyledim ya, sağlığı birinci sıraya koyuyorum. Havacılıkta, uçuş 
emniyeti sağlıkla başlar.  
 
 

CE: Ve eğitimle devam eder,  
 

HFT: Eğitimle devam eder, sabırla devam eder, ısrarla devam eder, inatla devam eder. Ben 
bunu yapacağım demesi lazım; ben bunu istiyorum demesi lazım.  
 
 

CE: Siz de bu sürecin, aşamalarla söylediğiniz sürecin yaşayan bir anıtısınız.  
 

HFT: Yani ispatı da benim işte hiç vazgeçmedim ve bütün istediklerimi de...  
 

CE: Ben de sizin gibi bu alana iz bırakmış kişileri bunlardan oluşan grupları ve bazı kurumları 
tarih boyunca inceledim. Çünkü bana göre, ancak kavranmış bir geçmiş geleceğin pusulası 
olabilirdi. Bu anlayışla hazırladığım bir kitabı da, müsaade ederseniz, bu program nedeniyle 
size takdim etmek istiyorum.  
 

HFT: Çok teşekkür ederim evet, çok mutlu oldum.  
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CE: Sağ olun hocam.  
 

HFT: Efendim sadece istediklerini yapan, istediklerini yere gelen bir sürü katkılarda bulunan 
kişiler illa gidip bizzat hasta muayene etmesi gerekmiyor. İşte böyle bir kitap yazmak, böyle 
bir program yapmak, o da inanılmaz güzel bir hizmet. Sağ olun çok teşekkür ederim. Bu hep 
hatırlanacak, anılacak, bu dünyada bir iz bırakmak... Hakikaten siz de çok güzel bir isim 
koymuşsunuz.  
 

 
 

Son cümleyi de şöyle söyleyeyim. Psikiyatristler daha iyi bilecek ama insanların ihtiyaçları 
var. Birinci ihtiyaçları fizyolojik ihtiyaçlar.  
 

CE: Maslow! 
 

HFT: Yer, içer bir şey. İkinci ihtiyaç sevmek ihtiyacı, annesini sever, birini sever, kadını 
sever, bir şey sever. Üçüncü ihtiyacı sevdiklerinin tarafından sevilmek ister. Bir kademe daha 
yükselebilenler saygı duyarlar, bir kademe daha yükselebilenler kendisine saygı duyulsun 
isterler... Son kademeye çıkanlar, bu dünyada iz bırakmak isterler. Onların kimisi cami, 
kimisi çeşme yaptırır, kimisi burs verir, öğrenci yetiştirir. İşte bu dünyada iz bırakmak. 
 

HFT: Bir hoş seda. Siz de öyle efendim, siz de bir hoş seda bırakıyorsunuz ve bunlar 
muhtemelen kalıcı olarak yeni nesillere aktarılacak.  
 
 

CE: Bu programlarımızı öğrencilerimiz, meslektaşlarımız, mesleğe ilgi duyanlarımız izliyor. 
Zaman ayırdınız, katıldınız böyle bir hafta sonunda, salgının da tam ortasında bizi kabul 
ettiniz, Eskişehir'de... Çok gurur duyduk.   
 

HFT: Çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık; ben teşekkür ederim.  İyi ki varsınız, iyi ki 
havacılığa destek sağlıyorsunuz.  
 

CE: Sağ olunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT:  Programın yayınlanması gecikerek zorlu kış günlerini bulunca, sevgili Hasan ağabeyime,   

“Amanlıkta yamanlık, kar cavganda emmeten“ 
~Tatar Atasözü 

notunu göndermiştim; aldığım, 
“Senin Tatarcan beg aruv bogan ekem, bek kuvamdım sen şaytıp Tatarca sölengende.” 

cevabı da burada paylaşılmalıydı… 
…yaşam ve amacı nedir ki? 
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