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Bilindiği gibi, birbirlerini yüksek derece etkileyen (bilgi, personel, malzeme gibi)  girdilere ve nicel 
çokluk ve karmaşıklığa sahip yüksek teknolojili süreçlerde -özellikle de özellikle de tersinmez 
(irreversible)  olanlar- zamanında ve doğru karar çok önemli ve eksiklik/aksaklık sonucu da çok 
ağır; genelde can ve kan! 

... malzeme ile ödenen sonuçlar ise kıt kaynaklara sahip yapı ve zamanlarda yaşamsal! 
 

Yönetimde karar verme süreci etkinliği de güncel ve doğru bilgiye ulaşılabilme etkinliği orantılı ve 
yakından ilişkili; bu sürecin teknolojisi hızla gelişen bilgisayar ile desteklenmesi de mucizeye yakın 
değişimler ve sonuçlar yaratıyor. 

… Kurumsal Kaynak Planlama1 sistemi olarak adlandırılan ürünler gibi. 
 

 
 

Bu ihtiyaç, 1980'li yılların ortasından itibaren entelektüel sermaye ve teknolojisini hızla geliştiren 
ve bu gelişimi faaliyetlerinin “nicelik”ine odaklayan 1'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (1.HİBM) 
yönetimi tarafından da hissedilerek sonraki aşamada “nitelik”e yönelim sağlanacaktı; yönetim - 
karar destek ve kalite sistemlerine... 

... Fabrika Yönetim Geliştirme Sistemi (FYGS) de bunlardan biri ve belli bir dönemde de en 
önemlisi olmuştu, 1980’li yılların sonuna doğru... 

 

Evet, yüksek teknolojiye sahip süreçlere sahip günümüz havaaracı Bakım, Onarım ve Yenileme 
(BOY) sahasında kurumsal boyut ve odaklanılan faaliyet(ler) ve özgün beklenti(ler)e sahip işlevler 
dikkate alınarak,  

 Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) ve ERP benzeri ürünler, 
 Bakım Yönetimi, 
 Proje Yönetimi, 
 BOY Bilgi Hizmetleri, 
 Veri İletişimi, 

gibi geniş bir yelpazede kurumsal kaynak planlaması gibi genel ürünlerden proje veya doküman 
yönetime kadar belirli görevlere özgün ürünler arasından seçim yapılabiliyor... 

… Ancak, bugünkü bu durumun, Türkiye’de bilgisayarın oyun aletleri olarak görüldüğü, temin 
edip erişebilmiş kurum ve kuruluşlarda bile masa üstü bilgisayarların kontrollü / gözetimde 
olduğu bir dönemde böyle bir ihtiyacın 1.HİBM yönetimi tarafından hissedilmesi, bu ihtiyacın 
karşılanması projesini hazırlayan, onaylayan ve hayata geçirenlerin uzgörüsü de ayrıca 
değerlendirilmesi gereken bir değer! 

 

Zamanının ötesinde bir girişim olarak başlayan ve ulusal entelektüel sermaye ile oluşturularak 
hayata geçen Fabrika Yönetim Geliştirme Sistemi bu kez KOVAN’dan damlayan oldu; FYGS nedir? 
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FYGS sahip olduğu yönetsel önceliği ile 1990’lı yılların başlarında üretim modüllerine yönelik pilot 
uygulamaların Jet Revizyon’da tamamlanmasına paralel olarak -hava aracı ile doğrudan ilgililer 
öncelikli olmak üzere- 1.HİBM üretim süreçlerinin tümüne yaygınlaştırılmıştır. 
 

Bu sistemin tasarımı, hazırlanması ve uygulanmasında görev yapan ekibin birbirinden değerli 
elemanlarının zaman içinde bu konuyu –sivil havacılık uygulamalarını da kapsayacak şekilde- 
geliştiren girişimleri gerçekleştirmelerini ve/veya bu tip girişimlerin karar vericileri arasında olmaları 
bugün küresel pazarda bilinen Türk ürünlerinin olmasını sağlayabilirdi… 

… ama ne yazık ki, olmadı; olamadı – oldurtulmadı belki de!  
 

… 
 

Sahip olduğu entelektüel güç ve yüksek teknolojileri ile 1.HİBM’de güncel ve doğru bilgi ile yönetme 
- karar vermeyi sağlayarak onu bölgesinde dikkat çeken bir mükemmeliyet merkezi haline 
getirmede önemli rol oynamış Fabrika Yönetim Geliştirme Sistemi’nde görev ve sorumluluk alan 
teknisyenleri mühendisleri ve yöneticileri, projenin her aşamasında yaşanan zorluğa rağmen bu 
uygulamaları inançla destekleyen ve katı sağlayan meslektaşlarımı ve komutanlarımı saygı ve 
minnetle anıyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça       : 
 

1. 1. HİBM; “KOVAN”; Sayı:2; Temmuz – Ağustos 1994. 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri – Özetle… 
 

Bilgisayarların 1960′lı yıllarda örgütsel* süreçlerde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ilk önce Malzeme İhtiyaç 
Planlaması (Material Requirements Planning - MRP) yazılımları kullanılmaya başlanmıştır.  
 

Önceleri oldukça basit olan ve sadece ürün ağaçlarını ve stokları kapsayan MRP sistemleri, teknolojisi ile beraber 
kapasite ve kabiliyetleri gelişen bilgisayara dayalı olarak 1980′li yıllarda üretim örgütlenmelerinin üretimle ilgili 
bütün faaliyetlerini (satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) kapsamaya başlayarak 
İmalat Kaynakları Planlaması (Manufacturing Resources Planning - MRP II) adını almıştır. 
 

Dünya 1990′lı yıllara geldiğinde bu sistemler, üretim yapısındaki değişime uygun olarak, sadece mal üretimi 
sektörünü değil aynı zamanda hizmet üretim sektörlerini de kapsamaya başlanmış ve bu kapsanan artmasıyla doğru 
orantılı olarak (hizmet, bakım, insan kaynakları gibi) faaliyet birimleri de artmıştır. Nispeten daha geniş ölçekli ve 
daha kapsamlı bu sistemler Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) olarak 
isimlendirilmiştir. 
 

                                                            



 

 

 

4/4 (04.10.2015) 

                                                                                                                                                                                                           

 
Yani.. 

 

 Örgütlerde mal ve hizmet üretimi için gereken (para, işgücü, makine, malzeme gibi) tüm 
kaynaklarının birleştirilip verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bilgisayar destekli  bütünleşik 
yönetim sistemi olarak ERP sistemleri, bir örgütün tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye 
veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.  

 

 Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını ve temel ola  rak 
değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanını kullanırlar. 

 

 Değişen dünya düzeni ve ekonomi ERP sistemlerine artan işletme ve müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayacak, 

o Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM), 
o İkmal Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management - SCM), 
o İşletme Zekası (Business Intelligence -BI),  

gibi daha kapsamlı kavramları eklenmesine yol açmıştır.  
 

 Zamanla da, süreç faaliyet adımı ve ilişkileri odağında detaylı izleme ve değerlendirme amacı ile 
görevlere özgün ürünler ortaya çıkarak bugünkü ürün dağılımı, 

 

 ERP ve ERP benzeri ürünler, 
Küresel pazardaki bazı üreticiler: 
o Pentagon 2000 Yazılımı 
o Ultranain Systemleri 
o Swiss AviationSoftware 
o Volartec 
o TRAX 
o Decision Software Systems 
o Ramco Systems 
o Av-BASE Systems 
o TracWare 

 

 Bakım Yönetimi - Maintenence Management 
Küresel pazardaki bazı üreticiler: 
o Mxi Technologies 
o CAMP Systems International 
o Aviation InterTech Services 
o Rusada 

 

 Proje Yönetimi - Project Management 
Küresel pazardaki bazı üreticiler: 
o Realization Technologies 

 

 BOY Bilgi Hizmetleri- MRO Information Services 
Küresel pazardaki bazı üreticiler: 
o CommSoft 
o ATP 
o Miro Technologies 
o Continuum Applied Technology 
o EmpowerMX 

 

 Veri İletişimi- Data Communications 
Küresel pazardaki bazı üreticiler: 
o Aeroxchange 

 

şeklinde bir görünüm almıştır. 
 

 
_______ 
NOT *: Örgüt(ler) ifadesi ile kurum(ler) ve kuruluş(lar), işletme(ler) ifade edilmektedir. 

 


