ENVANTER KONTROL MERKEZİ KOMUTANLIĞI TARİHÇESİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan antlaşmalar
çerçevesinde, 1948 yılından itibaren Amerikan yardımının başlaması ile Amerika
Birleşik Devletleri İkmal Sisteminin Türk Deniz Kuvveleri’ne uyarlanması ihtiyacı
doğmuştur. Bu konudaki ilk çalışma Deniz İkmal Merkezi Genel Müdürlüğünün
kurulmasıdır.
Bu maksatla, iki ülke arasında yapılan ikili anlaşmalar neticesi Gölcük’teki
Amerikan varlığı, 1948 yılında bir grup ABD Deniz Kuvvetleri personelinin Türk Deniz
Kuvvetlerine danışmanlık yapmak üzere bölgeye gelmesi ile başlamıştır. Sonraki yıl,
daha sonra Camp Lockwood olarak anılacak ve 1964 yılına kadar operasyonel kalacak
küçük bir Amerikan üssünün inşaat faaliyetleri başlatılmıştır. 1949-1964 yılları arasında
bir grup Amerikalı asker ve sivil bahse konu üste görev yaparak söz konusu ikmal
teşkilinin kurulması faaliyetlerini Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortaklaşa
yürütmüştür.
1960 yılı başında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bir Envanter Rapor Merkezi
kurulmuştur. 1968 yılına kadar sadece malzeme hareketlerinden doğan belge
işlemlerini takip etmek ve çok sınırlı olarak kataloglama ile kodlama faaliyetlerini yerine
getiren Envanter Rapor Merkezi işletme amirliği zaman içinde EKM İşletme Amirliği
adını alarak hizmet vermiştir.
Daha sonra Malzeme Analiz ve Kontrol Amirliği (MAKA) adı ile yeniden
kadrolaşarak Sistem Konfigürasyon, Yurtiçi Kaynak Araştırma, İkmal Overholü,
Yedek/Onarım malzeme yönetimi ve Dış Tedarik Planlama faaliyetlerini de içine alacak
bir yapıya kavuşmuştur.
Gölcük Otomatik Bilgi İşlem Merkezi (GOBİM) Komutanlığı 1976 yılında, modern
yönetim metodlarını uygulayarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birliklerindeki
faaliyetleri mekanize etmek; birliklerin iş verimini arttırmak ve kısıtlı kaynakların en
verimli şekilde kullanılmasına yönelik kararların alınmasında, bilgisayar sistemi aracılığı
ile, komuta kademelerine yardımcı olmak amacıyla kurularak hizmete başlamıştır.
GOBİM Komutanlığı kurulduktan hemen sonra; Deniz İkmal Merkezi Komutanlığına
yakın konumu itibariyle ve otomasyona ilk geçişte önceliğin genel olarak lojistik
konularına verilmesi genel eğiliminden dolayı, ilk yazılım faaliyetlerini envanter kontrol
konularına yöneltmiş, böylece ilk olarak ana stok noktası Deniz İkmal Merkezi
Komutanlığına hizmet vermeye başlamış ve bu ilişki 1994 yılında Envanter Kontrol
Merkezi Komutanlığı kurulana dek aynı şekilde devam etmiştir.
Değişen ve gelişen teknoloji ile lojistik ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanabilmesi
için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı bünyesinde
bulunan Malzeme Analiz Kontrol Amirliği ve Gölcük BİM Komutanlığı aynı teşkilat
altında birleştirilerek “Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı” teşkil edilmesi direktifi
verilmiştir.
Önceleri, farklı teşkilatlar altında yer alan iki birimin, Envanter Kontrol İşletme
Amirliği ile GOBİM birimlerinin aynı teşkilat altında bir araya gelmeleri meyvelerini kısa
zamanda vermeye başlamış, bunun sonucunda, malzeme yönetim faaliyetlerinde kısa
zamanda büyük bir etkinlik ve verim artışı sağlanmıştır.
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Sağlanan yeni altyapı ile artık faaliyetlerini kendi yerel sistemlerinde yürüten
ikmal/onarım kuruluşları, günlük malzeme hareket bilgilerini iletim altyapısı ortamında
Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığındaki ana bilgisayara aktarmasıyla buradaki
Bütünleşik Stok Envanteri (BSE)’nin güncel tutulması sağlanmıştır. Böylece, özellikle
yedek malzeme talepleri değerlendirilirken, sağlanan stok görünürlüğü ile birlikler arası
malzeme transferi olanağı kazanılmıştır.
Ayrıca, saymanlıklara ana sisteme on-line erişim olanağı sağlanması ile yeni stok
kartı açmaları gerektiğinde merkezdeki Malzeme Kataloğunu kullanmaları sağlanarak,
birlikler arasında malzeme tanımlama standardı da sağlanmıştır.
Savunma sistemine ihtiyacın belirlenmesi safhasından, kullanımdan kalkması
safhasına kadar savunma sistemi ile ilgili lojistik faaliyetlerin ve bilgilerin bilgisayar
ortamında oluşturulması, işletilmesi ve depolanması ihtiyacından ve ulaşılan bilgisayar
kaynaklarından faydalanarak Deniz Kuvvetleri Cihaz ve Malzeme Envanteri (DzCME)
tesis edilmeye başlanmıştır. Bu sayede malzeme, sistem/cihaz ve gemi/birlik bazında
bilgiler oluşturulmaya ve güncel olarak idame edilmeye başlanmıştır.
Yeni kurulan sistemde zaman içerisinde COSAL bilgileri de ana bilgisayar üzerinde
oluşturulmaya ve idame edilmeye başlanmıştır. Yürütülen çalışmalarla ve sağlanan
yazılım desteği ile ABD dışındaki kaynaklardan temin edilen yüzer unsurlar için de
COSAL benzeri kadro dokümanı oluşturulma çalışmalarına başlanmıştır.
Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığınca yürütülen önemli faaliyetler aşağıda yer
almaktadır.
•

Bütünleşik Malzeme Yönetimi Faaliyetleri

•

Kataloglama Faaliyetleri

•

Sistem Yönetim Faaliyetleri

•

Dış Tedarik Planlama Faaliyetleri

•

İç Kaynak Araştırma Faaliyetleri

•

Bilgi Sistemleri Faaliyetleri

•

Deniz Lojistik Yönetim Bilgi Sistemi
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