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Resmi kayıtlara göre, 1978-2005 yılları arasındaki mesleki kariyerimin askeri bölümünde, Türk Hava 
Kuvvetleri içinde lacivert üniforma giyen “Havacı Mühendis” ilgili bazı tespitlerimi kaydetmek 
istedim… 

 
…ancak öncesinde, okuyan ile asgari müşterek bilginin oluşturabilmesi için bazı temel  
tanımlara paylaşılacak ve -Havacı Mühendisin görev yaptığı kuruluşların dönüm noktalarına 
da değinilerek- Türk Hava Kuvvetleri tarihi gelişimini özetlenecektir.  

 
Bazı Tanımlar: 
 

Hava Kuvvetleri: Ulusal güvenliği temin etmek üzere, gerektiğinde hava muhaberesini de 
yaparak, ülke hava sahası savunmasını sağlamak ve üzere kurulmuş hava aracı ve bu hava 
araçlarının muhabere için hazır tutulmasını ve kullanılmasını sağlayacak insan, donanım, 
malzeme ve tesis ve alt yapıdan oluşacak milli örgütlenmedir. 
 

Hava Kuvvetlerinde Mesleki Sınıflar1: 
 

Muharip Sınıflar: Pilot, Seyrüsefer, Silah Sistem, Kontrol İhbar, Hava Trafik, 
İstihbarat, Uçak Bakım, Mühimmat ve Mühimmat Tahrip, Piyade, İstihkâm, 
Muhabere, Hava Savunma. 

 

Yardımcı Sınıflar: Ulaştırma, İkmal, Personel, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner, 
Mühendis, Askerî Hâkim, Hukuk, Maliye, Öğretmen, Bando, Sağlık, Din İşleri.  

 

Mühendis2:Bilimsel yöntemlerle düşünen ve çalışarak, insanların ve toplumun sorunlarına, 
ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan kişidir.  

 
1 Resmî Gazete; “Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği”; 12906 sayılı, 23.05.1968. 
 

2 Can EREL; “Mühendis ve Mühendislik Mesleği Üzerine…”; Haziran 2020. 
 

mailto:can.erel@canerel.com.tr
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5880&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.canerel.com.tr/images/publication/20200613M%C3%BChendisveMeslekUzerine.pdf
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…mühendisler doğa kanunlarını kullanarak ve onlara yön vererek insanlığa hizmet 
ederler. Tabi ki fizik kurallarını değiştiremezler ama onları bir amaç için kaynaştırır ve 
uygularlar.  

 

Hava Kuvvetleri içinde de bir yardımcı sınıf olarak tanımlanmış askeri mühendis 
(Havacı Mühendis) ve “İşçi” statüsünde Harb-İş Sendikası üyesi sivil mühendisler 
bulunmaktadır. 

 
 
 

Hava Kuvvetleri Tarihi Gelişimi ve Havacı Mühendisler İle İlgili Dönüm Noktaları  
 

Les Manœuvres de Picardie (12-18.09.1910) sırasında, gördükleri ile aklı havalanan Türk  
subayların da etkisi ile… 
 

 
 

…Erkanı Harbiye-i Umumiye Vekaleti (Genelkurmay Başkanlığı) içinde Kıtaatı Fenniye ve 
Mevakii Müstahkeme Müfettişi Umumiliği”nin 2’nci Şubesine bağlı “Tayyare Komisyonu” 1 
Haziran 1911 günü kurulmuştur. Tayyare Komisyonu kuruluşu Türk Hava Kuvvetlerinin 
kuruluşu olarak kabul edilmiştir.  

 

Mondros Mütarekesi Osmanlı Hükümeti Harbiye Nezareti, 25 Haziran 1920 tarihli emriyle, Hava 
Kuvvetleri Genel Müfettişliği seviyesindeki yapıyı lağvetmiş ve personelini de dağıtmıştır. Böylece, 
Türk askerî havacılığı teşkilatsız, personelsiz, araç ve gereçsiz bırakılmış, diğer bir deyişle Osmanlı 
dönemi Türk havacılığı da sona ermiştir. 
… 
 

Yüce önder Atatürk tarafından, yeni Türk Devleti’nin varlığı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün 
bütün dünyaya kabul ettirilerek 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, 
çağdaş havacılığa uyum sağlayacak güçlü bir hava kuvvetinin kurulması için çalışmalara 
başlanmıştır.  
 

Cumhuriyet devri gelişmesini Hava Kuvvetleri Tarihçesi3 kapsamına sadık kalarak inceleyelim: 
 

1923 yılında, Hava Kuvvetleri Müfettişliğinin gücü, 
• 3 hava (tayyare) bölüğü,  
• 1 deniz hava (tayyare) bölüğü, 
• 1 hava okulu, 

ile oluşmuştur. 
 

1924 yılında, uçuş eğitimi için diğer ülkelere personel gönderilmesine başlanmıştır.  
 

1925 yılında Eskişehir’de ‘Hava Okulu’ yeniden kurulmuş ve aynı yılın Ekim ayında ilk mezunlarını vermiştir.  
 

1926 yılında, 
• Hava bölüklerinin sayısı 10’a,  
• Deniz hava bölüklerinin sayısı 3’e, 

çıkarılmıştır.  

 
3 Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçesi. 
 

https://www.canerel.com.tr/
https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/79
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15 Ağustos 1925 günü Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) anlaşması T.C. devleti kurumları 
ile Junkers arasında imzalanmıştır. 
 

1 Ekim 1926 günü Türk Tayyare Cemiyeti (T.Ta.C.) tarafından Tayyare Mühendisliği Tahsili için Avrupa’ya 
Gönderilecek Talebelere Mahsus Talimatname” kapsamında seçilerek yurtdışına gönderilen 6 öğrencilik (5 
Fransa ve 1 Almanya) ilk öğrenci grubu Türkiye'den ayrılmıştır. 
 

6 Ekim 1926 günü TOMTAŞ faaliyetlerine başlamıştır.  
 

 

Kişisel Değerlendirme 

 

 
 

TOMTASCH Kayseri Uçak Fabrikası & Eskişehir Tayyare Tamirhanesi, günümüzde “Havacı 
Mühendis” olarak adlandırdıklarımızın büyük çoğunluğunu mesleki kariyerlerinin başlayarak geliştiği 
Hava İkmal Bakım Merkezlerinin kaynağı olması nedeni ile 6 Ekim 1926 günü bu meslek erbabı için 
özel ve anlamlı bir gündür… 
         …ayrıntıları ile bilinmesi ve anılması gereken bir başlangıçtır. 
 
  

 

3 Mayıs 1928 günü TOMTAŞ şirket müdürü Alman SACHSENBERG Kayseri uçak fabrikasında tatil ilan  
etmiş ve Türk işçileri işten çıkarılması talimatını vermiştir. 
 

28 Haziran 1928 TOMTAŞ lağıv edilmiş ve Junkers'in hisselerin T.Ta.C. devri yapılmıştır. 
 

1928 yılında T.Ta.C. tarafından Tayyare Mühendisliği tahsili için Avrupa’ya gönderilen öğrencilerden 
Selâhattin Reşit Efendi, École Supérieure D’Aéronautique mektebinden ilk mezun olarak T.Ta.C. talebi ile,  

• Societe Hanriot şirketinde teknik staj, 
• Aéroplanes Morane-Saulnier (Société Anonyme de Constructions Aéronautiques) şirketinde (brevet 

militarie) pilotaj kursu, 
çalışmalarına başlamıştır. 
 

1928 yılında Hava Kuvvetleri Müfettişliği lağvedilerek Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Hava 
Müsteşarlığı kurulmuştur. Hava birlikleri,  

• Harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına (Erkânı Harbiye-i Umumiye Riyaseti),  
• Lojistik destek yönünden Hava Müsteşarlığına, 

bağlanmıştır. Aynı yıl, havacılığın pilot dışındaki diğer ihtisas ve branşları ile ilgili elemanlarının, ihtiyaç 
duyuldukça kurulan okullarda yetiştirilmesine başlanmıştır. 
 

1930 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası Millî Müdafaa Vekaleti’ne devredilmiştir. 
 

Mayıs 1930 içinde Kayseri Tayyare Fabrikası (askeri bir fabrika olarak) yeniden açılışı yapılmıştır. 
 

1930 yılında, eğitim için Fransa ve İngiltere’ye gönderilen personele ilave olarak, İtalya ve ABD’ye de 
eğitim için personel gönderilmiştir. 
 

1931 yılında T.C.nin ilk tayyare mühendisi ve pilot Selâhattin Reşit Efendi Türkiye’ye dönmüştür… 
…ve mecburi hizmetini yapacağı ilk görev yeri Kuva-yı Havaiye Müfettiş-i Umumisi’ne bağlı Eskişehir 
Tayyare Tamirhanesi olmuştur (yurt dışı eğitim ile tayyare mühendisi yetiştirilmesi sorumluluğu zaman 
içinde T.Ta.C. yapısı içinden çıkarılarak Müdafaai Milliye Vekâleti’ne devredildiği için)... 

 

1932 yılında, hava (tayyare) alayları kurulmuş, 1 Temmuz 1932 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla 
havacı personel ayrı bir muharip sınıf olarak kabul edilmiştir. 
 

1933 yılından itibaren Türk havacıları, havacılığın sembolü olan mavi renkli üniformayı giymeye 
başlamışlardır.  

https://www.canerel.com.tr/
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1937 yılında Hava Harp Akademisi açılmıştır. 
 

22 Mayıs 1939 tarihinde de hava tugayları kurulmaya başlamıştır.  
 

1940 yılında Hava Kuvvetleri envanterindeki uçak sayısı yaklaşık 500 olmuş ve Balkanlarda en güçlü hava 
kuvveti hâline gelmiştir. 
 

16 Ağustos 1943 tarihinde hava tugayları tümen seviyesine çıkarılarak ‘Hava Tümeni’ ismini almıştır. 
 

31 Ocak 1944 tarihinde ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ kolordu seviyesinde kurulmuştur. 
 

Bu gelişmede, harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına ve lojistik destek yönünden 
Milli Savunma Bakanlığı Hava Müsteşarlığına (Hava Müşavirliği) bağlı faaliyet gösteren hava 
unsurlarının tek bir komuta altında toplanması amaçlanmış olsa da, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın 4 Şubat 1944 tarihli fiili teşkilatlanmasında sadece muharip hava birlikleri yer 
almış, lojistik destek birlikleri Millî Savunma Bakanlığına, eğitim kuruluşları da Genelkurmay 
Başkanlığının kuruluşunda bırakılmıştır.  

 

1947 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ordu seviyesine çıkarılmıştır. 
 

1948 yılında lojistik destek kuruluşları, 1950 yılında da Hava Harp Akademisi dışında kalan bütün hava birlik 
ve kurumları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmıştır.  
 

1950 yılında, havacılığın gelişen teknolojilerine bağlı olarak, havacılığın pilot dışındaki diğer ihtisas ve 
branşları ile ilgili personelin yetiştirilmesi için çeşitli dönemlerde açılmış olan okullar, tek komuta altında 
toplanmış ve bu amaçla Hava Teknik Okullar komutanlığı kurulmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterindeki uçak tiplerine ilave olarak jet uçaklarının alınmasına karar verilerek 15 Ekim 1950’de 
ABD’ne jet eğitimi için sekiz uçuş personeli gönderilmiş ve bu personel 31 Ağustos 1951’de eğitimlerini 
tamamlayarak yurda döndükten sonra jete intibak öğretmeni olarak görevlendirilmişlerdir. Aynı yıl Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında üs ve filo kuruluşuna geçilmeye başlanmış ve Balıkesir’de kurulan 9’uncu Jet 
Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk jet üssü, 191, 192 ve 193’üncü filolar da ilk jet filoları 
olmuşlardır. 
 

1955 yılı ve sonrasında -özellikle envantere giren jet motorlu muharip uçakların tutum ve bakım ihtiyacı için 
Harp Okulu mezunu olup uçuştan ayrılan subaylardan seçilenlerin Harp Akademileri'ne tayin ile, Robert 
College'de "İngilizce & Makine Mühendisliği Kursu" aldıktan sonra Makine ve Uçak Mühendisliği öğrenimi 
için A.B.D.ye gönderilmeye başlanmıştır. 
 

30 Ağustos 1956’da Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı kurulmuş ve Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitimle ilgili 
bütün birlik ve kurumları bu komutanlık emrinde toplanmıştır. 
… 
 

Özellikle savunma havacılığını hedef alan yoğun ambargonun yaşandığı 1974 sonrası yıllarda, ülke genelinde 
“Kendi Uçağını Kendin Yap!” sloganı ile başlatılan kampanyasının uygulamalara yansımalarından biri de 
Türk Hava Kuvvetleri lojistik ve teknik yapısının geliştirme gayreti olmuştur.  

...bu dönemde,  
• Üniversitelerde öğrenim gören (FYO) askeri öğrencilerin sayısı artırılmış, 
• FYO dışındaki kaynaklardan da -subay ve astsubay olarak görev yapanlardan mühendislik 

öğrenimi görenlere ve bu amaçla Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan işbirliği protokolleri 
ile İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerine lisans tamamlama ve yüksek lisans için gönderilerek 
mühendis yetiştirilenler de devreye girmiş, 

• Malzeme yönetimi anlayışı geliştirilmiş, 
• Malatya İkmal Bakım Merkezi, yaşanan yönetim ve erişim sorunlarının giderilmesi amacı ile 

Ankara’ya taşınarak elektronik alana odaklanması sağlanmış, 
• Hava İkmal Bakım Merkezleri’nde mühendis general (komutan ve fabrika müdürü) görülmeye 

başlanmıştır. 
…  
 

Hava Kuvvetlerinin alanında Teknolojik Mükemmeliyet Merkezleri olarak tanımlanabilecek, endüstriyel & 
yoğun mühendislik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği (Eskişehir, Kayseri & Ankara’da konuşlu) Hava İkmal 
Bakım Merkezlerinde (HİBM), ilgili alanlarda nicel ve nitel gelişimi ile kendi kendine yeterliliği amaçlayan 
çabalar görülmeye başlamıştır. Ancak, bu çabaların finansal kaynaklarının ve geliştirilmesi süreçlerinin o 
ambargoyu uygulayan ülke ile ilişkilendirilmesi de ilginçtir..! 

https://www.canerel.com.tr/
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…gerçekten de, ABD hükümetinin müttefiki devletlere ve örgütlenmelere savunma malları, hizmetleri ve 
eğitimi sağladığı bir program olan FMS (Foreign Military Sales, Yabancı Askeri Satışlar) kredileri ve 
usullerini kullanan REMO (REorganization & Modernization - Yeniden Örgütle[n]me ve Yenile[n]me) 
Projesi 1970’li yılların sonlarından itibaren belli bir dönemde ambargo sonrasının hava lojistik 
sisteminde her seviyedeki ilgilinin adını ezbere bilerek süreçte görev aldığı bir çaba olmuştur. İki ülke 
ilgililerinin mutabakatı ile kapsam ve süreleri belirlenen bu çabaların, 

• REMO-I aşamasında faaliyetlerde ihtiyaç duyulan malzemenin tedarik ve dağıtımı,  
• REMO-II aşamasında ise hava araçları ile ilgili teknik/teknolojik - endüstriyel, 

faaliyetlerdeki entelektüel güç, alt yapı ve usullerinde gelişim hedeflenmiştir. Zamanın ulusal 
havacılığının “Teknolojik Mükemmeliyet Merkezi” olarak bilinen HİBM’ler doğal olarak bu sistematik 
çabanın hayat bulduğu en önemli yapı taşları olmuştur.  

 

1980’li yılların ilk yarısında, yurtiçi Bakım-Onarım-Yenileme kabiliyetlerinin KAZANılması yönünde 
“Nicelik” odaklı inanılmaz çaba ve ardından o çaba ile gelen sonuçların 1980’li yılların ortasından itibaren 
genç mühendislerin sayısal ağırlığı ve etkileri ile teknoloji yönetimi yaklaşımının da etkisi ile önem ve öncelik 
verilen “Nitelik (Kalite)” ile taçlandırılarak bunun “Kurumsal Kültür” ögesi haline dönüştürülmesi 
HİBM’lerin Altın Çağı olarak adlandırılabilir. 
 

Hava Lojistik Komutanlığının 1988 yılında faaliyete başlaması, bu örgütlenmenin dayandırıldığı Silah Sistem 
Yönetimi yaklaşımının 3 temel sütunundan biri olan (sistem mühendisliğini esas alan) Teknik Yönetim 
Sorumluluğunun -bir yönden aradaki hiyerarşik kademeleri de ortadan kaldırarak- doğrudan Hava 
Kuvvetleri Komutanı adına kullanılan bir teknolojik gücü HİBM’ne getirmesi ile Hava Kuvvetlerinin karar 
verme süreçlerinde Havacı Mühendislerin daha çok yer almaya / sesi duyulmaya başlamıştır…  
 
 

 

Kişisel Değerlendirme 

 

 
 

Belirtilen güç seviyesini, sonun başlangıcı olarak kabul etmişimdir... 
         …neden mi?  
 

Kuvvet yapısında belirtilen dönüşümün getirdiği o güç seviyesine sahip Havacı Mühendisler ve onlara 
komuta eden mühendisler ile algılanan soruna çözüm gecikmeden uygulamaya konulduğunu 
değerlendiriyorum… 
         …1993 yılından itibaren önce HİBM komutanları ve sonra fabrika müdürlerinden başlayarak, 
HİBM üst düzey karar verici kadroları önce Pilot sonra da Uçak Bakım gibi muharip sınıfların 
kadrolarına dönüştürülmüştür. Bu kadrolara yapılamaya başlayan atamalardan sonraki on yılda da bu 
dönüşüm, teknolojik uygulamaların gerçekleştirildiği atölyeler seviyesine indirilmiş ve entelektüel 
yapıda beklenen o hazin sona kısa zamanda ulaşılmış, Altın Çağ sonlandırılmıştır. 
 
  

 
… 
 

Ve 15 Temmuz 2016! 
 

Kuvvet Komutanlıkları ve bu komutanlıklar içinde yer alan askeri sanayi kuruluşların (Askeri Fabrikalar ve 
Tersaneler), 1944 ylında Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşundakine benzer bir şekilde, Genelkurmay 
Başkanlığı bağlılıklarına son verilerek Milli Savunma Bakanlığı organizasyonu içine alınmışlardır. (OHal 
kapsamında çıkarılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 31.07.2016)… 

…bu süreç kapsamında "Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi - ASFAT AŞ“ da askeri 
fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak iç ve dış pazardan sipariş almak 
üzere, kurulmuştur. (OHal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24.12.2017). 

 
 
 

https://www.canerel.com.tr/
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Havacı Mühendis Kaynakları: 
 

Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Mezunu Havacı Mühendisler 
• Hava Kuvvetleri Nam ve Hesabına - Fakülte ve Yüksek Okul (FYO 4) Askeri Öğrenci-

likle Mezun Olanlar 
o  Üniversite Öğreniminde Askeri Öğrenci Olanlar 
o  Askeri Liselerden Üniversite Geçişi Yaparak Askeri Öğrenciliğini Sürdürenler 

• Askerlik Görevini Yedek Subay Olarak Yaparken Açılan Sınavda Seçilerek Katılanlar 
• Dış Kaynaktan (Kendi Nam ve Hesabına Öğrenim Programlarından Mezuniyetleri 

Sonrası) Katılanlar5  
o  Sürekliler (Muvazzaf)  
o  Süreli Sözleşmeliler  

 

Harp Okulu Mezunu Havacı Mühendisler 
• Yurtdışında Mühendislik Öğrenimi ile Mühendis Olanlar 
• Subay Olarak Görev Yaparken (Hava Kuvvetleri Komutanlığı İşbirliği Protokolleri Kapsa-

mında veya İzinli/İzinsiz Kendi Olanakları ile) Mühendislik Öğrenimi Alarak Mühendis 
Olanlar 

o  Mühendislik Fakültesi Mezunları 
o  Mühendislik Özel Yüksekokulu / Akademisi Mezunları 

• Yurtdışında Askeri Enstitülerinde Yüksek Lisans Öğrenimi ile Yüksek Mühendis Olanlar 
• YÖK Onayı ile Harp Okulu Bölümlerine Mühendislik Denkliği Verilmesi (2001) Sonrası 

Harp Okulundan Mezunu Olanlar (Mühendis Sınıfına Geçmemelerine Rağmen Mühendis 
Diplomalı)  

 

Astsubay Hazırlama Okulu Mezunu Havacı Mühendisler 
• Mühendislik Fakültesi Mezunları 
• Mühendislik Özel Yüksekokulu / Akademisi Mezunları  

 
 
 

Havacı Mühendis Görev Yerleri:  
 

Hava İkmal Bakım Merkezleri / Teknolojik Mükemmeliyet Merkezleri6  
Karargâh 
Sistem Mühendisliği (Teknik Yönetim) Faaliyetleri  
Fabrikalar – Bakım-Onarım Mühendisliği Faaliyetleri 
İkmal Faaliyetleri 

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı 
Karargâh Faaliyetleri 
Teknik Yönetim Faaliyetleri 
Sistem Yönetim Faaliyetleri 
Havacılık Tıbbı Faaliyetleri 

 

Hava Lojistik Komutanlığı karargâhı 
Karargâh Faaliyetleri 

 
4 FYO uygulaması 2000'li yılların başında kaldırılmıştır. 
 

5 Sözleşmeli Mühendis Subay sürecinde, 2005 yılından itibaren Yüzbaşı rütbesine kadar sözleşme ile ilerleme yapılıyor, süreci devam ettirebilen kısmında muvazzaf 
kategoriye alınarak Albay rütbesine kadar ilerleme yapılabiliyor idi. 
6 Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence), bir ilgi alanında, 

• Liderlik,  
• Öncülük,  
• En iyi uygulama (best practice),  
• Araştırma ve Geliştirme,  
• Destek, 
• Eğitim, 

faaliyetlerine ve bu faaliyetlerde görevli uzmanlardan oluşan sahip, sağlayan meslek erbabının üyeleri olduğu takımlara, merkez veya kuruluşa verilen isimdir. 
 

Bir mükemmeliyet merkezinin ilgi alanı, 
• Bir Teknoloji (Örnek: Hava Aracı Sistem Yönetimi), 
• Bir iş kavramı (Örnek: Havacılık Sistem Mühendisliği, Hava Aracı Bakım, Onarım ve Yenileme, İlgili İşlerin Süreç Yönetimi),  
• Bir beceri (Örnek: Program Yönetimi),  

Daha geniş bir çalışma alanı, 
olabilir veya 
• Durdurulmuş bir girişimin yeniden işlevlendirilmesini / canlandırılmasını hedefleyebilir. 

 

Mark O. GEORGE: “The lean six sigma guide to doing more with less”; John Wiley and Sons. p. 261. ISBN 978-0-470-53957-6, 2010. 

https://www.canerel.com.tr/
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Teknik Yönetim Faaliyetleri 
Sistem Yönetim Faaliyetleri 
Bağımsız Birlik Faaliyetleri  

 

Hava Eğitim Komutanlığı bağlıları 
Karargâh 
Hava Harp Okulu 

Karargâh Faaliyetleri 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

Hava Teknik Okullar Komutanlığı  
Karargâh Faaliyetleri 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

 

Hava Kuvvet Komutanlıkları  
Karargâh Faaliyetleri 
Teknik Yönetim Faaliyetleri 
Sistem Yönetim Faaliyetleri 

 

Hava Üsleri 
Uçak Bakım Faaliyetleri 
Laboratuvar Faaliyetleri 
Simülatör Faaliyetleri 
Destek Grupları 

Uçaksavar Tabur (Rapier II. Hat Bakım) Faaliyetleri 
MEBS Tabur Faaliyetleri 

 

Hava Kontrol Grupları 
Radar Mevzii Faaliyetleri 

 

Genelkurmay Başkanlığı  
Karargâh Faaliyetleri 
Teknik Yönetim Faaliyetleri 
Proje Yönetim Faaliyetleri (Yurtiçi ve Yurtdışı) 
NATO Proje Faaliyetleri (Yurtiçi) 

 

Millî Savunma Bakanlığı  
Karargâh Faaliyetleri 
Teknik Yönetim Faaliyetleri 
Proje Yönetim Faaliyetleri (Yurtiçi ve Yurtdışı) 
NATO Proje Faaliyetleri (Yurtiçi) 
 

NATO 
Karargâh Faaliyetleri (Yurtdışı) 

 

Ek / Geçici Görevler 
Hava Kuvvetleri İçinde 
Hava Kuvvetleri Dışında 

 
 
 

Sonuç 
 

Zor yetişen, kıt ve değerli bir entelektüel kaynağın -aklın almayacağı bir dağılımda- nasıl da 
hoyrat kullanıldığının ve ama bu hoyratlığa rağmen ne tür mucizeler yaratılabileceğinin ispatı 
olarak hazırladığım bu makalede kapsadığım sürecin üst sınırını oluşturan 2005 yılından son-
rasını da, o dönem(ler)i yaşayan genç meslektaşlarımın hazırlayarak yayınlamalarını dilerim. 
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