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alan benzeri asılsız ifadelerin örneklerine ileride de yer verilecektir

1. GİRİŞ 

Havacılık tarihimiz üzerine nitelikli bilimsel çalışma çok 
az sayıda olduğu için dünya havacılık tarihinde iz bıra-
kan, hatta dünya havacılığının gelişmesine yön veren 
çalışmalarımız bilinmemektedir. Aynı şekilde, havacılık 
sanayimizin tarihçesi üzerine de nitelikli bilimsel çalışma 
yapılmadığı için bu alanda da eksik bilgilenme ve yanlış 
ifadeler vardır.

2. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE HAVACILIK

Osmanlı İmparatorluğu’nda havacılık alanında resmi 
olarak teşkilatlanma dünyada havacılığın kurulmaya 
başladığı yıllarda, o zamanlar en ileri olarak tanınan di-
ğer birçok ülkeden daha önce, 1911 yılında başlamıştır. 
Dönemin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın direktifi 
ile Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey’in başkanlığında 
kurulan komisyonun havacılığın tesis edilmesi yönünde-
ki gayretlerinden  bahseden  yayında, “… bu komisyon… 

kısa vadeli ve pratik bir çözüm yolunu seçerek, belki de Türk 
havacılığının kaderini belirlemiştir.” ve “… uçak fabrikası ku-
rulması düşünülmemiştir.” şeklinde hatalı saptamada bu-
lunulmaktadır [1]. Arşiv belgelerimizde karşımıza çıkan 
gerçek, bilgisizlikten kaynaklanan bu ifadelerin asılsız ve 
yanlış olduğunu ortaya koymaktadır 2.

Süreyya Bey tarafından kaleme alınan ve Mahmut Şev-
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Geçmişini yanlış bilen geleceğini doğru inşa edemez!

Fotoğraf 1. Mahmut Şevket Paşa, Süreyya (İlmen) Bey, “Tayyare 
Komisyonu” üyeleri, ilk Türk Pilotları Fazıl Fesa (Evrensev) ve Yusuf 
Kenan Efendi, orduya katılan ilk uçaklarla beraber Ayastefanos 
(Yeşilköy) Tayyare Mektebinde*
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ket Paşa tarafından imzalanan 5 Mart 1912 tarihli yazıda, 
İmâlât-ı Harbiye Müdüriyeti bünyesinde bir şube olarak 
“tayyare inşaat fabrikası” tesis edilmesi için tahmini bir 
maliyetten bahsedilerek gerekli fizibilite çalışmasının ya-
pılması istenilmektedir [2]. 

Osmanlı İmparatorluğunun o dönemde içinde bulundu-
ğu ekonomik durum nedeniyle arzu edilen uçak fabrikası 
için yatırım yapılması ve tesisi mümkün olmamıştır.

Ayastefanos’ta (İstanbul-Yeşilköy) kurulan “Tayyare Mek-
tebi” bünyesinde uçakların daha çok ahşap aksamının 
imalatı ve onarımı, metal aksamının ise bakımı ve bazı 
küçük onarımının yapılabildiği atölyeler kurulabilmiştir. 
Atölyelerin bakım onarım işlerini yürüten teknik kadrola-
rının çekirdeğini Osmanlı Donanması’nın çarkçı (mühen-
dis) subayları oluşturmuştur [3]. Atölyelerin gereksinim 
duyduğu makine, alet ve sarf malzemeleri ise bunları 
sağlayacak yerel bir yan sanayi olmadığı için her zaman 
sorun olmuştur.

Ağustos 1914’te Osmanlı İmparatorluğunun Almanya ya-
nında Birinci Dünya Savaşına katılması ile gerek uçaklar 
gerek bunların bakım ve onarımı için gereksinim duyu-
lan yedek parça ve teçhizat Almanya’dan sağlanmıştır. 
Almanya’dan gelen teknik personelin yanı sıra İstanbul’da 
otomobil tamir işleri ile uğraşanlar ve ahşap ustaları da 
Tayyare Mektebi’ndeki atölyelerde istihdam edilerek, 
cephelerde görev yaparken eskiyen ve yıpranan uçakla-
rın yedek parça ihtiyacının yerel olanaklarla kısmen sağ-
lanmasına çalışılmıştır. Cephelerde tesis edilen, “tayyare 
parkı” olarak anılan teşkilatlar da bu çabaya katkı vermiş-

Fotoğraf 2. İnceleme için İstanbul’a gelen Benz Motor Firması 
yetkilisi Brosin, Serno, yardımcısı Mehmet Şakir ve Osmanlı Ordusu 
havacıları bir arada

Fotoğraf 3. Ulusal Kurtuluş Savaşımız süresince, yeterli tesis, makina 
ve malzemenin bulunmadığı şartlar altında, uçakların bakım ve ona-
rımı olağanüstü yaratıcı çözümler ve özveri ile gerçekleştiriliyordu. 
(Uğur Yeğin koleksiyonu.)

tir. Osmanlı Ordusu hava gücünün komutasına getirilen, 
savaş yıllarında havacılığımıza katkıları ve başarıları ne-
deniyle Binbaşı rütbesine kadar yükselen Alman havacı 
Erich Serno ordunun hizmetindeki uçakların ve uçak mo-
torlarının yedek parça gereksinimlerinin yerel olanaklarla 
sağlanması için Almanya’dan yatırımcıları getirterek ince-
leme yapmalarını sağladı. Ancak; yerel havacılık sanayi-
nin sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapı ve yan sanayi 
mevcut olmadığı için herhangi bir yatırım yapılmadı [4]. 

3. KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

30 Ekim 1918’de Osmanlı İmparatorluğu’nun Mondros 
Ateşkes Anlaşmasını imzalayarak Almanya’dan önce tes-
lim olmasıyla Alman havacılar ve teknik personel ülkele-
rine dönerken eldeki uçaklara yedek parça temin etme 
olanağı da kalmamıştır. Ülkemizin işgali başladığında, 
ulusal kurtuluş mücadelemiz için Anadolu’da örgütle-
nen Ulusal Kuvvetler savaş artığı yıpranmış uçakları veya 
büyük güçlüklerle yurtdışından getirtilirken hasar gö-
ren uçakları kullanmak zorunda kaldı. Uçaklar; Erzincan, 
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Konya ve Eskişehir’deki “Tayyare İstasyonu” olarak tanım-
lanan merkezlerde toplanmıştı. Buradaki atölyelerde ye-
rel olanaklarla; birkaç uçaktan sökülen malzemelerle tek 
bir uçağın toplanması, bazı aksamın onarımı veya küçük 
imalatlarla tamamlanması şeklinde çalışmalarla orduya 
bir hava gücü kazandırılmaya çalışılıyordu. Bu atölyeler-
de gerek savaş artığı gerek yurtdışından getirilen, gerek 
düşmandan ele geçirilen uçakların bakım ve tamirinde, 
atölyelerin ahşap ve metal parça imalat kapasitelerinin 
ötesinde gereksinimler doğduğunda yaratıcı çözümler 
ortaya konulmuştur [5].

4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE HAVACILIK

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin kurul-
masından sonra, büyük önderimiz Mustafa Kemâl Ata-
türk ülkenin ve halkın kalkınması için gerekli devrimleri 
tek tek hayata geçirmeye başladı. Atatürk, çeşitli tarih-
lerle ve isimlerle anılan bu devrimlerinin yanında belirli 
bir başlangıç tarihi olmayan, hatta adı da konmamış olan, 
ama diğerleri kadar önemli, belki de daha önemli, sessiz 
bir devrim daha başlattı: sanayi devrimi.

1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası’nın amacı 
devlete ait olan sanayi tesislerini geçici olarak işletmek 
ve özel sektöre yatırım için kredi sağlamaktı. Atatürk’ün 
1 Mart 1924’te meclisin açılış konuşmasında ülkenin kal-
kınmasında ziraata ve zirai sanayiye işaret etmesinin do-
ğal gelişmesi olarak özel girişimle ilk adımları atılan Uşak 
Şeker Fabrikası genç Türkiye Cumhuriyeti’nde sessiz dev-
rimin ilk sanayi tesislerinden biri olarak kuruldu. Atatürk 
aynı konuşmasında, yapılacak atılımlar için gerçekçi bir 
bütçenin ve başarı için de israfın önlenmesinin önemini 
de vurgulamıştı [6]. Atatürk aynı dönemdeki konuşmala-
rında çeşitli sanayi tesislerinin kurulmasında vatan savun-
masının öncelikli olacağına, ancak bütün bunların ekono-
mik koşulların gözetilmesiyle başarıya ulaşabileceğine de 
işaret etmiştir [7]. Hükümet bütçesinde askeri fabrikalarla 
ilgili fasılalar yer aldığı için çeşitli silah ve mühimmat üre-
tim tesislerine ödenek ayrılmış ve bunlar tesis edilmiştir. 
Ancak; hava harp sanayi konusu bütçede yer almamıştır.

Ağustos 1924’te Berlin’e elçi olarak atanan Kemalettin 
Sami (Gökçen) Paşa’nın kişisel çabaları neticesinde Jun-
kers Flugzeugwerke AG ile ortak bir uçak fabrikası kurul-
ması gündeme gelmiştir3. 28 Haziran 1919’da imzalanan 
Versailles (Versay) Anlaşması ile Almanya’da savunma 
sanayi üretiminin kısıtlanması nedeniyle kendine bir çıkış 
yolu arayan Junkers firması bu konuda istekli davranmış-
tır. Diğer yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli otu-
rumlarında yılda 250 savaş uçağı almak hedefi gibi çok 
abartılı ve ülke gerçeklerinden çok uzak ifadeler sarf edil-
miştir [8]. Havacılık sanayinin kapsamı ve gereksinimleri-
ni anlayacak, buna göre bütçe ve plan çalışması yapacak 
nitelikli insan kaynağının Türkiye’de bulunmadığı daha 
bu aşamada açıkça görülmektedir. İleride ortaklık anlaş-
masında yer alan bazı konular hakkında taraflar arasında 
ortaya çıkacak anlaşmazlıkların temel nedeni de aynı ek-
siklikten dolayıdır. Ağustos 1925’te Junkers firması ile Tür-
kiye Cumhuriyeti hükümeti adına Milli Müdafaa Vekâleti 
(MMV) arasında imzalan ortaklık anlaşması ile Tayyare ve 
Motor Türk Anonim Şirketi (TvMTAŞ) kurulmuştur4. Stra-
tejik gayeler güdülerek fabrikanın Kayseri’de tesis edil-
mesine karar verilmiştir. Çelik konstrüksiyon olan fabrika-
nın inşasında kullanılmak üzere Almanya’dan gönderilen 
parçaların, uçak imalatında kullanılacak tezgah ve teçhi-
zatın nakli Kayseri’ye kadar ulaşan bir demiryolu olmadığı 
için birçok güçlükler aşılarak gerçekleştirilmiştir. Üretim 
hangarlarının bir kısmının, bazı tezgâhların ve güç sant-
ralı montajının tamamlanması ile fabrika Ekim 1926’da iş-
letmeye açılmıştır. Ancak; 250 adet uçak siparişinden do-
ğacak mali yükün nasıl karşılanacağı konusunda Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti tarafından bütçe çalışması yapıl-
mamıştır. Anlaşma görüşmelerinin ve fabrika inşaatının 
devam ettiği dönemde siparişi verilen Junkers A20 uçak-
ları Almanya’da üretilmiş, Türkiye’ye nakledildikten sonra 
nihai montajları İzmir ve Eskişehir’deki askeri havacılık 
tesislerinde tamamlanmıştır5. Yılda 250 uçak siparişi vaa-
dinin gerçekleşmesi için hükümetin bütçesinde para bu-
lunmadığından TvMTAŞ’de üretilecek uçaklar için sipariş 
verilememiştir. Sipariş alamayan fabrikanın içine düştüğü 
mali sıkıntı ve bundan dolayı işletmenin kapatılması ge-

3 Junkers Flugzeugwerke AG Türkiye’de genel olarak “Junkers Uçak Fabrikası Şirketi” olarak anılır.
4 Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi’nin kısaltılmış adı Osmanlıca yazılışının yanlış okunması nedeniyle resmi ve bilimsel yayınlarda bile “TOMTAŞ” olarak yer almıştır; doğrusu “TvMTAŞ”dir. 

Yanlış kısaltmadaki “O” harfi nedeniyle resmi ve bilimsel yayınlarda şirketin ismine aslında mevcut olmayan “Otomobil” kelimesi de eklenmiştir [9]. TvMTAŞ tarafların eşit ortaklığı ile kurul-
muştur!

5 KTF’nda 1926-1927 yılları arasında 30 adet Junkers A20 uçağı üretiminden bahsedilmektedir. Ancak, aynı çalışmada bir sayfa sonra “… üretilmesi planlanan Junkers A-20 ve Junkers F-13 
uçaklarının hiçbiri Türkiye’de üretilemedi” diye yazılmakta, Almanya’da üretilerek Türkiye’ye getirilen uçakların montajının İzmir ve Eskişehir’de yapıldığı belirtilmektedir [10].
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6 Söz konusu kararnameyi kaynak olarak kullanmasına ve kendi ekinde kopyasını vermesine rağmen, “TOMTAŞ’ın yaşatılamaması büyük bir kayıp ve başarısızlıktır. Gerçi burada Junkers’in 
sorumluluğu daha fazladır.” ifadesi ile Junkers’i suçlayan asılsız ve önyargılı saptamada bulunulmaktadır! [11]. Söz konusu kararnameyi kaynak olarak kullanan çalışmalar kararname 
metninde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yükümlülüklerini yerine getiremediğini ifade eden cümleden bahsetmeyerek gerçeği gizlemeye çalışarak etik ihlali yapmaktadır. Örnekleri 
için [12] ve [13] saylı kaynaklara bakılabilir. Arşivlerimizde araştırmacıların erişimine açık olan söz konusu kararnameden bihaber olanlar, TvMTAŞ’nin lağvedilmesine neden olarak “… 
Junkers firmasının anlaşma gereği doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi” ifadesini yazmaktadır! [14].

7 Curtiss-Wright Corporation, havacılığın ve havacılık sanayinin önderi olan Curtiss Aeroplane and Motor Company ve Wright Aeronautical Corporation firmalarının birleşmesi ile 1929 
yılında ABD’de kuruldu; o dönemde Türkiye’de “Curtiss-Wright Grubu” olarak anılıyordu.

rekeceği konusunda gerek TvMTAŞ yönetimi gerek Hugo 
Junkers tarafından hükümete, doğrudan Başbakan’a ve 
Genelkurmay Başkanı’na gönderilen yazılara cevap veril-
memiştir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Ağustos 1925’te im-
zalanan ortaklık anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine Junkers firmasıyla 
şirketin tasfiye edilmesi konusunda protokol imzalanmış-
tır. 27 Kasım 1929 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
şirketin ticari borçlarının ve Junkers’in payının karşılığı 
ödenerek kapatılması yoluna gidilmiştir6. 

Kayseri’deki tesislerin atıl kalmaması için çabalar devam 
etmiş Ağustos 1931’de Hava Müsteşarlığı kuruluşuna 
alınan işletme Kayseri Tayyare Fabrikası (KTF) adıyla ye-
niden çalışmaya başlatılmıştır [15]. Kasım 1932’de Ameri-
kan Curtiss-Wright Corporation ile Hawk II av uçakları ve 
Fledgling eğitim uçaklarının lisans altında montaj üretimi 
anlaşması imzalandı 7. ABD havacılık sanayinde çelik boru 
gövde üretimi devrini açan Hawk II uçakları zamanının 
en ileri teknolojisini bünyesinde barındıran uçaklardandı. 
Uçuş performansı ile hem av uçağı hem de pike bombardı-
man uçağı olarak görev yapabiliyordu. Bu özelliklerinden 
dolayı Almanya’daki Nazi hükümeti tarafından ABD’den 
satın alınan iki adet uçak İkinci Dünya Savaşı başlamadan 
önce Almanya’da pike bombardıman uçaklarının gelişti-
rilmesine öncülük etti. Hawk II uçaklarının KTF’da lisans 
altında üretilmesi anlaşması, imza aşamasından projenin 
sonuna kadar bir kez daha kendi döneminde Türkiye’de 
nitelikli insan eksikliğinin açık bir göstergesi oldu. O yıllar-
da dünya havacılık sanayindeki en ileri teknoloji ile uçak 

üretim anlaşması sadece “bir” yıl süreli olarak imzalandı. 
Teknolojiyi destekleyecek alt yapının ve insan kaynağının 
eksik olduğu bir ortamda bir yıl içinde işin öğrenilmesi, 
teknolojinin kavranması, işletmenin kendisine ve ulusal 
sanayiye verimli biçimde katkı vermesi mümkün değildi. 
Anlaşmanın ilk yılı dolduğunda; lisans altında üretim için 
siparişi verilen ilk 24 uçağın montajı henüz tamamlana-
mamıştı. Anlaşma uzatıldı ama sadece “bir” yıl için daha. 
İlk 6 uçağın teslimatı anlaşmanın ilk imzalanmasından 
15 ay sonra gerçekleşti. Anlaşmanın ilk uzatması da sona 
erdiğinde uçakların tamamı halen teslim edilememişti. 
Anlaşma ikinci defa uzatıldı ama ilk iki yılda yaşananlar-
dan maalesef ders alınamamıştı; anlaşma sadece 6 ay için 
uzatıldı.

Havacılık sanayi gibi çok kapsamlı ve karmaşık bir siste-
min yönetilmesi konusundaki birikim eksikliği ve işleri 
daha da zorlaştıran özellikle devlet bürokrasisindeki ha-
talar Curtiss-Wright Grubu temsilcisi Leighton’un Ekim 
1933’te Başbakanlığa gönderdiği uzun mektubunda ay-
rıntılı olarak yer almaktadır. Hem Leighton hem de İstan-
bul’daki ABD elçiliği tarafından gönderilen yazılar, sadece 
sorunların temel nedenlerini ortaya koymakla kalmamış, 
kökten çözüm getiren önerileri de sunmuştur [16]. Ancak; 
beşbuçuk yıl önce Hugo Junkers’in mektubunun gereği 
yapılmadığı gibi Leighton’un mektubunun gereği de ya-

Fotoğraf 4. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TvMTAŞ) tesisleri 
ve önünde burada üretilmesi planlanan Junkers A20 uçağı.

Fotoğraf 5. 1930’lu yıllarda Kayseri Tayyare Fabrikası’nda lisans 
altında uçak
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KTF Milli Müdafaa Vekâlet’inin 1940 yılında İngiliz Phil-
lips and Powis Aircraft Ltd. ile imzaladığı lisans anlaşması 
çerçevesinde Magister eğitim uçaklarının üretimine baş-
lıyordu 8. 1941 yılında 5, 1942 yılında da 21 adet Magister 
uçağı orduya teslim edildi 9. Aynı dönemde İngiltere’de 
aylık ortalama 20 adet Magister uçağı üretilmekteydi. 
İngiltere’deki bu yüksek üretim oranı bile Miles Aircraft 
Ltd. firmasının 1947 yılında iflas etmesini önleyemedi. 
Türk Hava Kurumu için bir miktar planör de üretmesine 
rağmen benzer havacılık sanayi kuruluşlarına göre 10 
misli daha verimsiz çalışan KTF için İkinci Dünya Savaşı 
nedeniyle uçak üretimini durdurup ordunun uçaklarının 
bakım, onarım ve revizyon çalışmalarına yönelmesi iflas 
etmekten kurtulmasını sağlayan fırsat oldu.

Türkiye’de yayınlanan çalışmalarda; Kayseri’de 1926 yı-
lında tesislerin açılışından 1942 yılında uçak üretimine 
son verdiği zamana kadar orduya 162 adet uçak teslim 
edilmesi bir başarı hikâyesi olarak anılmaktadır10. Aynı 
dönemde İngiltere’de küçük bir uçak üreticisi bile ayda 
20 uçak üretirken, Kayseri’de yıllık üretim ortalamasının 
yaklaşık 10 uçak olmasının nasıl bir başarı olduğu okuyu-
cuların takdirine bırakılmıştır.

1925 yılında Junkers firması ile görüşmeler devam eder-
ken İzmir’deki askeri havacılık tesislerinde hem öğretmen 
hem de makinist olarak görev yapan sivil tayyareci Vecihi 

pılmamıştır. Curtiss-Wright Grubu ile imzalanan anlaşma 
çerçevesinde, 1934 yılı sonuna kadar 31 adet Hawk II uça-
ğının yanı sıra 7 adet Fledgling eğitim uçağının lisans al-
tında montaj üretimi yapılmıştır. Bu çerçevede KTF’nın ay-
lık üretim verimi ortalama olarak ayda yaklaşık 1 uçaktır.

1935 yılında Alman Gothaer Waggonfabrik AG ile Gotha 
145 ileri eğitim uçağının lisans altında montaj üretimi an-
laşması yapıldı. 1936-1939 yıları arasında toplam 46 adet 
orduya teslim edildi.

1936 yılında Polonya Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) 
firması ile Fransız Gnome-Rhone motoru kullanan P-24 
av uçaklarının montaj üretimi için anlaşma imzalandı ve 
Ekim 1936’da üretim başladı. Metal iskelet üzerine me-
tal kaplamalı uçak olarak günün havacılık teknolojisini 
temsil eden ve ordunun caydırıcı niteliği olan kuvvetli 
bir hava gücü oluşturması için gerekli nitelikleri taşıyan 
bir uçaktı. Ancak; bir kez daha eğitim ve birikim eksikliği 
nedeniyle dünya konjonktürü iyi ve doğru değerlendiri-
lememiş, havacılık sanayi alanında iş birliğine gidilecek 
ortak konusunda yanlış seçim yapılmıştı. Almanya’da Nazi 
hükümetinin başındaki Adolf Hitler Mart 1936’da yaptığı 
konuşmasında “… kaybedilmiş topraklar tanrıya umutsuz 
yalvarışlarla veya Milletler Cemiyeti’ne umut bağlanarak 
değil; ancak silah gücü ile geri alınacaktır.” diye haykırıyor-
du. Temmuz 1936’da başlayan İspanya İç Savaşı’nda faşist 
Milliyetçilere doğrudan askeri yardım sağlayarak İkinci 
Dünya Savaşı’nın provasını yapıyordu. Hitler’in kan döke-
rek geri almaktan bahsettiği topraklar Birinci Dünya Sava-
şı sonunda Polonya verilmiş ve Fransa sınırında askerden 
arındırılmış bölgelerdi. 1936-1939 yılları arasında değişik 
modellerinden 52 adet PZL P-24 uçağının montajı ve üre-
timi yapıldı. Eylül 1939’da Almanya Polonya’ya saldırınca 
KTF’nda P-24 üretimi son buldu. Almanya Mayıs 1940’da 
Fransa’ya karşı harekâta başlayınca uçakların motoru için 
yedek parça temin olanağı da son buldu.

Almanya’nın Polonya’yı aralarında paylaşmak için gizlice 
anlaştığı Sovyetler Birliği’ne Haziran 1941’de saldırmasıy-
la İkinci Dünya Savaşı’nın alevi büsbütün büyüdüğünde;

8 1930’lu yılların başında Charles Powis ve Jack Phillips ortaklığı olarak kurulan firma, İkinci Dünya Savaşı’nın başına kadar aralarında Rolls-Royce Ltd. firmasının da olduğu sermayedarların 
ortaklığı olarak çalışmalar yaptı. Teknik direktör Frederick George Miles 1941 yılında Rolls-Royce Ltd.’in hisselerini satın aldı ve firmanın ismi 1943 yılından sonra Miles Aircraft Ltd. oldu. 
Firma; teknik direktörü tarafından tasarlanan ve savaş yıllarında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (Royal Air Force - RAF) temel eğitim uçağı olarak kullanılan “Magister” uçağı ile ün 
yaptı. Uçak, tasarımcısının isminden dolayı “Miles Magister” olarak anılmaktadır.

9 Sözde bilimsel yayınlarda; KTF’nda uçak üretimine 1939 yılında son verildiği veya 1939 yılından sonra uçak üretebilme vasfını kaybettiği şeklinde ifadeler yer almaktadır. Yazarlar, uçak 
üretimine son verilen fabrikanın 1941 ve 1942 yılında nasıl uçak teslimatı yaptığını sorgulamayı akıl edememişler, dolayısıyla yanlış ifadelerini düzeltememişlerdir!

10 Türkiye’deki yayınlarda Kayseri’deki tesislerde montaj üretimi yapılan uçaklar hakkında yanlış rakamlar verilmektedir. Montajı TvMTAŞ’da yapılmamış Junkers uçakları ve uçak üretimi ile 
kıyaslanamayacak ahşap planörler de eklenerek 200’ün üzerinde uçağın üretildiği ifade edilmektedir.

Fotoğraf 6. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kayseri Tayyare Fabrikası 
'nda uçakların
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(Hürkuş) Kurtuluş Savaşı’ndan sonra savaş artığı ve Yunan 
Ordusu’nun geride bıraktığı uçak parçalarını değerlendi-
rerek Vecihi K. VI olarak tanımladığı uçağını tasarlama ve 
üretme olanağı buldu [17]. Uçağını uçurmak istediğinde 
ise nitelikli insan eksikliği engeliyle karşılaştı. Türkiye’de 
yeni tasarım bir uçağın sertifikasyon sürecini işletecek 
eğitimli/deneyimli insan ve gerekli donanım yoktu. Veci-
hi, hatıratında yazdığına göre, askeri hava üssündeki me-
sai arkadaşlarının telkini neticesinde, aslında ise egosuna 
yenilip tüm kuralları ihlal ederek, izinsiz olarak uçuş yaptı. 
Askeri hava üssünde; malzemesi ordu tarafından verilmiş, 
ordu tesisleri ve insan gücü kaynakları kullanılarak üre-
tilmiş, ordu malı uçakla emir komuta zincirini de kırarak 
izinsiz uçuş yapmasına rağmen hafif bir ceza aldı. Vecihi, 
kendi yazılarında gizlice hazırlık yaptığını (güveni kötüye 
kullandığını) ve askeri hava üssünde izinsiz uçmasının bir 
suç olduğunu kabul etmektedir ama verilen hafif cezayı 
bile bahane ederek, bir kez daha egosuna yenilerek, or-
dudaki görevinden istifa eder [18]. 

Vecihi’nin ‘havacılık konusunda her şeyi en iyi ben bilirim’ 
şeklinde kendini gösteren egosu ve bürokrasinin gerek-
lerini yerine getirmeme şeklinde kural tanımaz davranış 
biçimi daha sonraki hayatında da sorunlar yaşamasının 
temel sebebi olacaktır. Türk Tayyare Cemiyeti’nde (TTaC) 
çalışmaya başladığında kendisine geniş olanaklar sağ-
lanmıştır. 1930 yılında yıllık iznini de uzatarak Vecihi K 
XIV olarak tanımladığı uçak projesini Kadıköy’de kirala-
dığı küçük bir marangoz atölyesinde dört ahşap işçisiy-
le beraber 3 ay içinde üretir. İzmir’de tasarlayıp ürettiği 
ilk uçağında Yunan ordusundan ganimet kalan parçaları 
kullandığı gibi K XIV’ün üretiminde de Türkiye’de mevcut 

olmayan parçaları Yeşilköy’deki Fransız havayolu şirke-
tinde tanıdığı yabancı yönetici vasıtasıyla temin etmiştir 
[19]. Vecihi’nin hatıratında; uçağını kaplamak için bez, 
montajı  için cıvata ve yapısal bütünlüğü için tendör gibi 
en temel malzemeleri bile yurtdışından temin ettiğini 
ifade eden sözleri o yılarda Türkiye’de havacılık sanayini 
sürdürülebilir kılacak alt yapının yokluğunu açıkça ortaya 
koymaktadır11. Uçağının sertifikasyonu için yaptığı baş-
vuruya aldığı yanıt da bunun göstergesidir: “… tayyarenin 
aerodinamik vasıflarını tesbit edecek elimizde hiçbir vasıta 
bulunmadığından fennen muayenesine imkan görülme-
miş…”  [21].

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarından 
Vecihi’yi tanıyan devlet görevlilerinin anlayış gösterme-
si üzerine sertifikasyon denetimi için uçağını yurtdışına 
nakletmesine izin verilir. Uçağını söker, parçalar halinde 

11 Vecihi’nin uçağını yaparken temel parçaların çoğu için yerli olmayan malzeme kullandığını açıkça ifade ettiği hatıratını kaynak olarak kullanan hikâye tarzındaki yayında “… motoru 
haricinde tamamen yerli diyebiliriz” şeklinde gerçeklerle ilgisi olmayan ifadeler yazılmaktadır [20].

Fotoğraf 7. Sivil pilot Vecihi'nin askeri hava üssünde kendisine 
sağlanan olanaklarla tasarlayıp ürettiği Vecihi K VI tanımlı uçağı.

Fotoğraf 8. Vecihi XIV tanımlı uçağın statik hesaplarının incelenmesi 
ve normal uçuşlardan oluşan uçuş testlerinin tamamlanması 
sonucunda Çekoslovakya Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde kurulan 
yerel komisyon tarafından uçağa verilmiş olan “Turizm (Gezi) Uçağı”
sertifikası
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trene yükler ve bir yıl önce Türkiye’ye sattığı uçaklar nede-
niyle havacılık alanında iyi ilişkiler olan Çekoslovakya’ya 
götürür. Burada; Çekoslovakya Nafıa Nezareti (Bayındırlık 
Bakanlığı) bünyesinde kurulan bir komisyonun uçağın 
statik hesaplarını incelemesi ve normal uçuşlardan olu-
şan bir seri uçuş testinin tamamlanması neticesinde uça-
ğa “turizm (gezi) uçağı” sertifikası ile uçuş izni verilmiştir12. 
Vecihi, uçağını Avrupa üzerinden uçurarak Mayıs 1931’de 
Türkiye’ye getirir.

Uçak tasarım ve üretim çalışmalarına “Vecihi Fiham Hava 
ve Deniz Fenni” adını verdiği atölyesinde devam etti. 
Türkiye’nin ilk sivil havacılık sanayi girişimcisi olan Nuri 
Demirağ’ın atölyesini ziyareti sırasında bağışladığı para 
desteği ile “Vecihi XVI” olarak tanımladığı, 2 kişilik uçuş 
ekibinin yanında 2 yolcu taşıyabilen kapalı kabinli hafif 
yolcu uçağı projesini üretti; uçağına “Nuri Bey” ismini ver-
di. Atölyesinde, Türkiye ve dünya pazarlarındaki durumu 
dikkate almadan, neler yapabilmek gücünde olduğunu 
ispat amacıyla sadece kendini tatmin etmek üzere uçak-
lar ve deniz aracı üretmektedir. Yetenekli bir pilot olan 
Vecihi’nin mekanik işlere de yatkın olduğu ve statik hesap 
yapmak konusunda kendini yetiştirdiği görülmektedir. 
Ancak; aşırı egosu nedeniyle pilot olarak birçok kez uçuş 
disiplinini ihlal etmiş, bu nedenle uçağının tamamen tah-
rip olmasına neden olan kaza geçirmiştir . Karakterinin bu 
zayıf yanı nedeniyle bir sanayici veya iş adamı gibi dav-
ranmamış ve kurduğu ortaklıklar dâhil girişimleri başarılı 
olmamıştır. Vecihi XIV uçağını ürettiği sırada, dönemin 
TTaC Reis Muavini (Başkan Yardımcısı) Şükrü (Koçak) be-
yin gazetelere ‘Vecihi beyin yaptığı bir savaş uçağı, sportif 
uçak veya yolcu uçağı değildir, hükümet ihtiyacı olmayan 
bir uçağı kendisine mal edemez’ şeklindeki beyanı da 
Vecihi’yi tüketicinin/müşterinin taleplerini dikkate alması 
gerektiği konusunda uyandırmaya yetmemiştir [25]. 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl’in yol göstermesi ile 
Şubat 1925’te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti 1926 yılında 
Yeşilköy’de Tayyare Makinist Mektebi’ni açarak kuruluş 
tüzüğünde yer alan amaçlarından birini gerçekleştirmek 
üzere havacılığımızın gereksinim duyduğu teknik perso-
neli yetiştirmeye başlamıştır.

Uçak mühendisliği eğitimi için yurtdışına öğrenci gön-
dermek üzere çalışmalar da başlamıştır. Selahattin Reşit 
(Alan) burslu olarak yurtdışında uçak mühendisliği eğiti-
mine gönderilen gençlerden biridir. Eğitimini tamamla-
yıp yurda döndüğünde MMV’ne bağlı Eskişehir Tayyare 
Tamir Fabrikası’nda görevlendirilmiştir. İlk tasarımı, moto-
ru, pervanesi ve bazı metal parçaları dışında yerli malze-
me kullanarak üretilen “MMV-1” uçağıdır. Selahattin Alan 
yurtdışında tamamladığı uçak mühendisliği eğitiminin 
semeresini vermiştir. Ancak; liyakatsiz kişilerin kendisine 
karşı sergilediği kıskançlıklardan ve kişisel kaprislerden 
yılmıştır [26]. 

Selahattin Alan’ın Eskişehir’de üzerine çalıştığı ikinci tasa-

12 Vecihi kendi yazdığı hatıratında test uçuşlarında akrobasi uçuşu da yaptırıldığı şeklinde, hatıratında başka birçok örnekleri olan gerçek dışı ifade kullanmaktadır. Çekoslovakya Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi raporda herhangi bir akrobasi uçuşu yer almamaktadır. Vecihi hatıratında “… tayyaremin beynelmilel CINA vasıflarına haiz iyi bir mektep ve spor 
tayyaresi olduğuna dair diploma…” verildiği şeklinde yine gerçek dışı ifade yazmıştır [22]. Çekoslovakya Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi raporda uluslararası herhangi 
bir standarda atıf yapılmadan, uçağın sadece “turizm uçağı” olarak sertifikalandırıldığı belirtilmektedir.

13 Vecihi kendi yazdığı hatıratında uçuş disiplinini ihlal ettiği için meydana gelen kazayı itiraf etmektedir, kaza dönemin gazetelerinde de yer almıştır. Ancak; bu kaza çeşitli yayınlarda asılsız 
ifadelerle aktarılmaktadır [23]. Hikâye kitabı niteliğindeki yayında da “… Vecihi-XIV’ün hiçbir kırım geçirmeden” uçtuğu şeklinde yalan yanlış ifade yer almaktadır [24].

Fotoğraf 9. 1926 yılında Yeşilköy’de çalışmalara başlayan Tayyare 
Makinist

Fotoğraf 10. Selahattin Alan’ın Türkiye’de ilk tasarımı “MMV-1” uçağı.
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rımı, havacılık teknolojisinde günün en son yeniliklerini 
kullanan silahlı keşif uçağı projesidir. Bu tasarımına ait 
prototip uçağın üretilmesinde de önceki sıkıntıların aynı-
larını yaşamıştır. Bu sırada; uçak fabrikası kurmak için in-
celemeler yapan Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş’un atölye-
sini ziyaret ettiği gibi Eskişehir’deki askeri uçak tesislerini 
de ziyaret etmiştir. Burada Selahattin Alan’la tanışıp, dert-
lerini dinlemiş ve yanında çalışması için iş önermiştir. Böy-
lece; Selahattin Alan Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası’nın 
şef mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin imarının yer-
li müteahhitlere verilmesi politikası benimsendiğinde 
Mühürdarzâde Nuri (Demirağ) demiryolu inşaatları için 
açılan ihalelere girmiştir. Kardeşi Abdurrahman Naci ile 
Samsun-Sivas demiryolunun bir kısmının inşaat işini 
yapmıştır. Daha sonra yaptığı çeşitli inşaat ve demiryolu 
müteahhitlik işlerinde elde ettiği sermayeyi Türkiye’de ilk 
özel sektör havacılık sanayini kurmak için kullanmak üze-
re adım atmıştır 14.

TTaC kuruluşunun bir numaralı amacı olarak havacılığın 
önemini halka anlatarak hava kuvvetleri için satın alınan 
uçaklara mali kaynak sağlamak üzere bağış toplarken 
ülkenin varlıklı insanlarını da ziyaret ediyordu. Nuri beyi 
ziyaret ettiklerinde ve parasal destek istediklerinde, Nuri 
beyin cevabı ‘yurtdışından satın alınacak uçaklar için pa-
rasal yardımda bulunmak yerine uçak fabrikası kurmaya 
talip’ olduğudur. Nuri bey konuyu sanayici işadamı ciddi-
yetiyle ele alarak ve yatırımın kapsamı konusunda gerekli 
araştırmayı yaparak, bir uçak fabrikasının sahip olması 

gereken teşkilatı ve tesisleri kurarak 1936 yılında çalışma-
ya başlamıştır. Pazar araştırması yapmış, ordu, Türk Hava 
Kurumu (THK) ve Devlet Hava Yolları (DHY) gibi potansi-
yel müşterilerle iletişim kurmuştur. THK için planör üret-
meye başlamış, THK’nun acemi pilotların elinde güvenli 
uçuş sağlayacak yüksek performanslı eğitim uçağı ihtiya-
cını karşılamak üzere ihaleye girmiştir. Selahattin Alan’ın 
Eskişehir’de geliştirdiği ikinci tasarımı üzerinde bazı de-
ğişiklikler yapılarak “NuD-36” olarak tanımlanan uçak 
üretilmiştir. NuD-36 uçağının test uçuşlarından önce, 
tamamen pilotaj hatasından kaynaklanan bir kazada Se-
lahattin Alan hayatını kaybetti [29]. Türkiye’de bağımsız 
bir havacılık sanayinin gelişmesini istemeyen yabancılar 
amaçlarına hizmet edecek işbirlikçilerini bulmakta güçlük 
çekmediler. Kazadan hemen sonra NuD-36 uçağı aleyhi-
ne başlayan söylemlere THK içinde de katılanlar oldu. THK 
uçağın güvenilir olmadığı ve motorunun sözleşmedeki 
performans değerlerini karşılamadığı gerekçesi ile ihaleyi 
iptal etti. Birkaç sene süren mahkemeler, THK ülke için-
deki özel sektör havacılık sanayi girişimini destekleyecek 
uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemediği için Nuri Demirağ 
aleyhine sonuçlanmıştır.

Nuri Demirağ yaptığı pazar araştırmasında DHY’nın kısa 
mesafede (Ankara-Eskişehir, İstanbul-İzmir, vb.) 6-8 yolcu 
taşıyacak nakliye uçağı ihtiyacını görmüştür. Bu talebe ce-
vap vermek için NuD-38 yolcu uçağı tasarlanmıştır. Savaş 
yılları sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı uçağın üreti-
minin tamamlanması yavaş ilerlemiştir. Bu uçakla Ankara-
İstanbul arasında düzenlenen tanıtım uçuşuna rağmen 
DHY’dan istek gelmemiştir. Türkiye’de devlete bağlı yerli 

14 Nuri Demirağ iki kez kendi hayatını yazdırarak kitap olarak yayınlatmıştır. Sipariş üzerine yazılan bu yayınlarda asılsız ifadeler de yer almaktadır [27] ve [28].

Fotoğraf 11. Nuri Demirağ’ın kurduğu uçak fabrikasında üretilen NuD-36 iki kişilik eğitim uçağı ve altı yolcu kapasiteli NuD-38 nakliye uçağı, 
“Jane’s All The World’s Aircraft” gibi Avrupa’da önde gelen havacılık sektörü yayınlarında yer alıyordu.
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ticari havayolu işletmesi olarak çalışmalarını sürdüren 
DHY yerli kaynakları değerlendirmek ve çabalarına des-
tek olmak yerine dövizle yurtdışından uçak almıştır [30]. 

Nuri Demirağ tüm olumsuzluklara rağmen havacılık ko-
nusundaki ülküsünden vazgeçmemiştir. Elindeki serma-
ye ile bugün Atatürk Havalimanı’nın kapladığı saha için-
de, o günkü Yeşilköy Havalimanı’nın karşısında büyükçe 
bir arazi satın alarak “Gök Okulu”nu kuruyor, üniversite 
öğrencisi gençlere staj olanağı ve uçuş dersleri sağlıyor. 
Türk mühendisinin tasarımı, Türk işçisinin emeği uçaklar-
da 16 bin saat üzerinde uçuş yapılarak tek bir kaza dahi 
olmadan 290 Türk genci pilot olarak yetiştirilmiştir [31]. 
Nuri Demirağ ülkeye kazandırdığı tesisin atıl kalmaması, 
değerlendirilmesi için hükümete defalarca başvuruda 
bulunuyor, bazı başvurularını günün gazetelerinde “açık 
mektup” olarak yayınlatıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
askeri havaalanı olarak kullanılan Yeşilköy’ün karşısındaki 
Gök Okulu tesislerine bazı askeri uçakların bakım işi ve-
riliyor. Ancak; bu işler hem kısa süreli hem de tesislerin 
hayatını devam ettirecek büyüklükte değildir. Türkiye’de 
özel teşebbüs tarafından uçak fabrikası kurulup işletilme-
si çabaları Nuri Demirağ’ın iflası ile hazin bir şekilde son 
bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl Çankaya’daki konu-
tunda akşam yemeklerine dava arkadaşlarını ve ülkenin 
yönetiminde yer alanları davet etmiş, yaptığı konuşma-
larla Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyet seviyesi-
ne ulaşması için yapılması gereken çalışmalar konusunda 
yol göstermiştir. Ülkenin savunmasında hava gücünün 
önemine değinen, ordunun uçak alımına mali katkı sağ-
lamak için halkın havacılığın önemi konusunda bilinçlen-
dirilmesini sağlayacak tüm yurda yayılmış teşkilat ihtiya-
cına işaret eden konuşmaları savaş yıllarından yaveri olan 
Cevat Abbas (Gürer)’e ilham vermiştir. Cevat Abbas; dü-
zenlediği toplantıdaki konuşmasında, kara ve deniz hava 
gücüne yardım için çalışma yapmak üzere kurulacak ce-
miyetin yüce amacının ‘ordunun nakit ihtiyacı’ olduğunu 

açıkça beyan ederek Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşu-
nu gerçekleştirmiştir15. Birçok resmi yayın ve sözde bilim-
sel yayında yer alan asılsız ifadelerin aksine, Türk Tayyare 
Cemiyeti’nin Şubat 1925’te kuruluşunda yayınlanan tü-
züğündeki amaçları arasında sanayi tesisi kurma konu-
sunda ifade yoktur! 1935’te uçucu gençlik yetiştirmeyi de 
amaçlarına ekleyerek Türkkuşu’nun kuruluşuyla birlikte 
cemiyetin ismi Türk Hava Kurumu (THK) olarak değiştiril-
diğinde yayınlanan tüzüğünde de böyle bir amaç ifade 
edilmemiştir. 1935 yılında Türkkuşu kurulduktan sonra 
uçuş eğitimi vermeye başlayan kurumun Ankara-Akköp-
rü’deki marangoz atölyelerinde Rusya’dan tedarik edilen 
ahşap yapıdaki planörlerin bakım ve onarımı, daha son-
ra bu planörlerin kopyalanarak üretimi yapıldı 16. Kurum 
başkanı Şükrü Koçak yetkisi olmadığı halde yurtdışında 
bazı görüşmeler yaparak ve anlaşmalar imzalayarak 1941 
yılında Ankara-Etimesgut’ta THK Uçak Fabrikasını kur-
maya başladığında kurumun tüzüğünde halen sanayi 
tesisi kurmakla ilgili ifade yoktur17. Şükrü Koçak’ın yasal 
olmayan çalışmaları; önceki genel kurulda yetki almadan 
kurumun gelirlerini uçak fabrikası kurmak ve yabancı 
uçak mühendisi ve teknisyenlerine ödeme yapmak için 
kullanması, fabrikanın maliyetleri kurumun normal ge-
lirleri ile karşılanamadığı için kurumun yedek akçesinden 
harcama yapmak için yetki istemesi gibi konular THK’nun 
Umumî Merkez Heyeti toplantılarında ve genel kurul top-
lantısında sorgulanmasına neden olmuştur [34]. Bir “fait 

15 Cevat Abbas Gürer’in Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluş amacını açıklayan konuşma metni için [32]
 Kurum tarihçesi bilgisiz ve liyakatsiz şahsa yazdırıldığı için Şubat 1925’te kurumun kuruluşunu gerçekleştiren Cevat Abbas Gürer’in ismi 1925 yılı müteşebbis heyeti içinde yer almamaktadır! 

[33]. Bilimsel niteliği olmayan bu yayını kaynak olarak kullanıp alıntı yapan sözde bilimsel çalışmalarda da aynı hatalar tekrar etmiştir.
16 Birbirinden; bilinçsizce, gaflet içinde kopyala-yapıştır yöntemiyle alıntı yapan birçok çalışmada THK’nun “1925” yılında Ankara-Akköprü’de planör yapımına başladığı ifade edilmektedir. 

1935 yılına kadar uçuş eğitimi çalışması olmayan kurumun 1925 yılında planör üretimi yaptığını yazarken alıntı yaptıkları kaynağı sorgulamak ve doğrusunu bulup yazmak sözde bilim 
insanlarının aklına hiç gelmemiştir!

17 THK tarafından kurulan havacılık sanayi tesisleri ilk kuruldukları zamanlarda “Tayyare Fabrikası” ve “Tayyare Motör Fabrikası” olarak anılmışlardır. Daha sonra “tayyare” kelimesi yerine “uçak” 
kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.

Fotoğraf 12. Tüzüğündeki amaçları arasında sanayi tesisi kurma 
konusunda ifade bulunmayan Türk Hava Kurumu’nun 1941 yılında 
yasa dışı çalışmaya başlayan tesisleri.
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accompli” olarak çalışmaya başlayan uçak fabrikası, kuru-
mun ancak 1945 yılında yenilenen tüzüğünde amaçları 
arasında “endüstri tesisleri kurmak” ifadesinin ilk defa yer 
almasıyla meşru bir hal almıştır. Esasen; arşiv belgeleri in-
celendiğinde, Şükrü Koçak’ın kendisine en azından siyasi 
rant sağlayacak uçak ve uçak motoru fabrikalarını meşru 
hale getirmek için hükümetin çeşitli bakanlıkları ve or-
ganlarından görüş sorduğu başvurusuna olumsuz yanıt 
verildiği görülmektedir [35].  

Şükrü Koçak 1941 yılında gazetecilere verdiği demeç-
te THK’nun ileri ülkelerde uluslararası üne sahip yetkin 
mühendisler getirterek uçak üretim işlerine sağlam baş-
ladığını söylüyordu [36]. Şükrü Koçak’ın bahsettiği kişi-
ler Almanya’nın işgalini öngörerek Fransa’ya, Almanya 
Fransa’ya saldırınca bir kısmı İngiltere’ye kaçan Polonyalı 
uçak mühendisleri ve teknisyenlerdi. Yaptıkları başvuru-
lara rağmen Fransa, İngiltere ve hatta Yugoslavya’da uçak 
mühendisi/teknisyeni olarak kendilerine iş verilmemişti. 
MSB’lığı Başbakanlığa gönderdiği görüşünde; Polonya-
lıların havacılık sanayi kuracak liyakate sahip olmadıkla-
rını açıkça belirtmiş, lisans altında üretim yapılacak ise 
lisans sahibinin teknik elemanları ile işbirliği yapılması 
gerektiğine dikkat çekmişti. Polonyalılar THK Tayyare 
Fabrikası’nda çalışmaya başladıklarında; Şükrü Koçak’ın 
havacılık hakkında bilgisiz olmasından ve onun siyasi çı-
kar zaafından faydalanarak fabrika yönetimini ele geçir-
diler ve savaş sonuna kadar sadece kendi yeteneklerini 
koruyacak ve deneyim kazanacakları projeler üzerinde 
çalıştılar. Polonyalı ekibin yönetimindeki fabrika T.C. dev-
letinin, MSB’lığının veya Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
ordu hava gücünün gereksinimlerine yönelik tasarım ve 
üretim yapmadı. En temel müşterisinin taleplerini gözet-

mediği ve dünya pazarlarında kabul edilecek maliyetler-
de üretim yapamadığı için çalışmaları fabrikanın zarar 
hanesine yazıldı [37]. 

THK Uçak Fabrikası’nda geliştirilen toplam 16 projeden 
bazıları sadece kâğıt üzerinde taslak olarak kaldı, 6 tane-
si hiç uçmadı. Üretilen ve uçuşu yapılan 4 eğitim planö-
rü projesinin hepsi yabancı planlardan kopyaydı. Gerek 
Polonyalı ekip tarafından gerek Polonyalılar ayrıldıktan 
sonra geliştirilen projelerde ordunun görüşü alınmadı, 
üretilip uçurulan uçaklardan hiçbiri ordunun gerçek ge-
reksinimlerini karşılamıyordu. Konuyla ilgili sözde bilim-
sel çalışmada da “THK Etimesgut Uçak Fabrikası’nda tek bir 
adet bile savaş uçağı üretilmemiştir.” cümlesi ile bu gerçek 
ifade edilmiştir. Bu yalın gerçeğe rağmen sözde bilimsel 
çalışmalarda THK’nun aslen gayrimeşru olan havacılık 
sanayi girişiminin “… hava harp sanayi kurma girişimi” ve 
“… yerli silah sanayi adına büyük bir umut ışığı olmuştur.” 
ifadeleri ile anılması Türkiye’de bilimsel çalışmalardaki ni-
telik sorunu hakkında fikir vermektedir [38], [39]. 

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra yapılan denet-
lemede THK Uçak Fabrikası’nın içinde bulunduğu vahim 
durum tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. 1946 yılına ait 
denetleme raporunda; fabrikanın kullanabileceğinden 
çok daha fazla malzeme alındığı, stoklarda yığılan fazla 
malzemenin zamanında satılmadığı, çok az bir kısmının 
devlet kurumları tarafından satın alındığı belirlendi. Fab-
rikanın çeşitli birimlerindeki sorumluların durumu suiis-
timal ettikleri, fabrika depolarında gereksinimden fazla 
olan malzemelerden tekrardan aşırı miktarlarda sipariş 
verdikleri belirlendi. Yurtdışından döviz ödenerek ge-
tirtilen malzemenin fabrikanın üretim ihtiyacından çok 
daha fazla olduğu için gümrükten çekilmediği, malzeme 
gümrükten çekilene kadar geçen sürede artan gümrük 
tarifesi nedeniyle fazla gümrük vergisi ödendiği belirlen-
di. Evraklarda sahtecilik yapılarak kullanılır durumdaki 
malzeme ve tezgahların hurda gibi gösterildiği ve tek-
rardan gereksinimden de fazlasının alındığı belirlendi. 
Muhasebe kayıtlarında da sahtecilik yapılarak bilançoda 
alacak gibi gösterilen 210 bin liradan fazla tutarın aslında 
zarar olduğu belirlendi. Fabrikanın yaklaşık beş yüz kişiye 
ulaşan kadrosunun da bilgisi ve tecrübesi olmayan kişi-
lerle şişirildiği, işçi sayısı kadar idari ve hizmetli personel 
bulunduğu ve bir “arpalık” gibi sömürüldüğü belirlendi. 
Dışarıdan alınan işlerin bile zamanında teslim edilemedi-
ği, işi yetiştirmek için fazla mesai yapıldığı ve gecikmeden 

Fotoğraf 13. Tek kişilik "akrobasi eğitim uçağı" olarak tanıtılan THK-2, 
THK Uçak Fabrikası’nda Polonyalı teknik ekip tarafından yalnızca 
kendi mesleki yeterliliklerini korumak amacıyla yapılan çalışmalardan 
biriydi.
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dolayı ceza ödendiği belirlendi. Denetleme raporunda; 
fabrikanın tecrübeli ve bilgili bir yönetimin eline verilme-
si, ülkeye ve kuruma hiçbir fayda sağlamayan, müşterisi 
olmayan işlere girmemesi önerilmişti [40]. 

Denetleme raporunda; THK Tayyare Fabrikası’nın zarara 
uğramasına sebep olanların belirlenmesi ve cezalandı-
rılması istenmiştir. Ancak; THK başkanının siyasi kimliğin-
den dolayı bu hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Başba-
kanlık Umumî Murakabe Heyetinin (Denetleme Kurulu) 
1948 yılı raporundaki saptamalar, 1946 yılı denetleme 
raporunda da bahsi geçen görevi kötüye kullanma, sah-
tecilik ve istismarın ulaştığı vahim durumu rakamlarla 
daha ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 1948 yılı sonun-
da, muhasebe kayıtları ve evraklarda yapılan sahtecilik 
neticesinde fabrikanın yaklaşık 1,000,000.00 (bir milyon) 
lira zarar ettiğinin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştır.

Tayyare Fabrikası’nın 1946 yılı denetleme raporunda, 
gözlenen yanlışların kurulmakta olan THK Tayyare Mo-
tor Fabrikası’nda tekrar etmemesi uyarılmaktadır. Ancak; 
bu uyarının siyasi rant peşinde olanlara hiçbir etkisi ol-

mamıştır. THK Genel Başkanı Şükrü Koçak, bir kez daha 
devlet organlarının ve potansiyel müşterilerin olumsuz 
görüşleri ve uyarılarını dikkate almadan, 1945 yılında 
uçak motoru fabrikası kurma girişiminde bulunmuştur. 
Şubat 1945’te verdiği beyanatta, yılda 200 motor üretim 
kapasitesine sahip uçak motoru fabrikası için anlaşma 
imzaladığını belirtiyordu. İngiltere’de de Havilland firma-
sı ile 130 beygir gücünde (bg) Gipsy Major motorlarının 
üretilmesi için anlaşma imzalamıştı. Halbuki; THK genel 
merkezinde yapılan toplantıda, Genelkurmay temsilci-
si 130 bg motorla donatılmış ‘normalde 30, en fazla 50’ 
uçak satın “alınabileceğini” açıkça belirtmişti. THK Tay-
yare Motor Fabrikası daha kuruluş aşamasında pazarın 
talep etme ihtimalinden en az 4 misli daha büyük kapa-
site ile kurularak büyük sermaye israfına neden olmuştu. 
Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun motor fabrikası için 
1948 yılı raporu daha ilk sayfasında kısa bir cümle ile 
vahim gerçeği ortaya koyuyordu: “… motor fabrikası tet-
kiklerimiz sırasında hemen tamamen mefluç ve muattal bir 
halde bulunmakta ve ilerisi için de ümit verici bir manzara 
arz etmemekte idi.” Şükrü Koçak’ın yılda 200 adet motor 
üretme kapasitesi ile kurulduğunu söylediği fabrikada 2 
yılda İngiltere’den alınan parçalarla 15 motorun monta-
jı tamamlanmış, 5 motorun montajı kısmen yapılmıştı; 
yıllık ortalama 10 motorun montajı bile tamamlanama-
mıştı! Muhasebe kayıtları ve evraklarda yapılan sahtecili-
ğe rağmen, 1948 yılı sonunda uçak motoru fabrikasının 
yaklaşık 280,000.00 (iki yüz seksen bin) lira zarar ettiği 
belirlenmiştir [41]. 

Fotoğraf 14. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun 1948 yılı sonunda 
yayınladığı raporlarda, hem Uçak hem de Uçak Motoru Fabrikalarının 
“esasen mahiyeti ve bünyesi bakımından hiçbir suretle işletmecilik vasfı
taşımayan” THK’nun görevi olmadığı açıkça belirtiliyordu!

Fotoğraf 15. Yılda 200 motor üretme kapasitesine göre sermaye 
harcanarak kurulan THK Uçak Motoru Fabrikası’nda İngiltere’den 
getirilen parçalarla iki yılda toplam 20 motorun montajı tamamla-
namamıştı!
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Sözde bilimsel yayında; 1941 yılında görüşü sorulan Ge-
nelkurmay Başkanlığının “… üretimi yapılacak motorla-
rın yalnız eğitim amaçlı uçaklar için değil aynı zamanda 
harp uçaklarına hitap etmesinin önemine vurgu” yaptığı 
yazmaktadır. Devamında; 1950 yılında ABD’de üretilen 
“bütün” uçak motorları konusunda uyduruk rakamlar 
verilmekte ve bunların %53’ünün 200 bg’den düşük ol-
duğu ifade edilerek THK Uçak Motoru Fabrikasının sade-
ce eğitim uçakları için uygun olan 130 bg uçak motoru 
üretme girişimi hakkında “… Türkiye’nin attığı adımın ne 
kadar iddialı olduğu açıktır.” ifadesi kullanılmaktadır [42]. 
ABD’de mali yıllar bazında hava kuvvetleri için tedarik 
edilen motorlarla ilgili bilgiler araştırmacıların erişimine 
açıkken, THK uçak motoru fabrikasının kuruluşunda yapı-
lan yanlışların üzerini gerçek dışı rakamlarla ve dogmatik 
yaklaşımla örtmeye çalışan doktora tezinin kabul görme-
si bilim adına esef vericidir. Kullandığı arşiv belgelerinde 
açıkça ifade edilen ihtiyaca cevap vermeyen uçak motoru 
üretimini yalan yanlış rakamlarla savunmak ve övmek bi-
limsel etik ihlalidir.

Başbakanlık denetleme kurulunun 1948 yılı sonunda 
verdiği raporlarda Türk Hava Kurumu’nun kuruluş tüzü-
ğünde zaten yer almayan işlere girişmesinin uygun sayı-
lamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Türk Hava Kurumu’nun 
yapısının “… bu gibi sınai tesisleri sevk ve idareye müsait 
olmadığı” açıkça belirtilerek devlet tarafından kurulması 
düşünülen makine fabrikasına devredilmesi mevcut yatı-
rımdan yararlanma olanağı sağlayabilecek bir çare olarak 
önerilmiştir18.

Denetleme raporları tarafından belirlenen israf, görevi 
kötüye kullanma ve evrak sahtecilikleri bir yana, rapor-
lardaki en dikkat çekici konu THK uçak fabrikasında ülke-
nin ihtiyacı için uçak üretilmediği, sadece yabancı teknik 
kadronun kendisini düşünerek bazı projelerde prototip 
uçak üreterek israfa neden olduğudur. Esasen; THK uçak 
fabrikasında görev yapmış olan Polonyalı uçak mühen-
disi Leszek Duleba yayınladığı makalesinde bu durumu 
itiraf etmektedir. Fabrikanın müdürü olarak görev yapan 
Polonyalı uçak mühendisi Jerzy Wedrychowski’nin ide-

alini “… (Polonyalı teknik ekibin) kendi tasarımları olan 
uçakların inşa edilmesiydi.” olarak açıklamaktadır. İdaresini 
ellerinde tutukları fabrikanın Polonyalı teknik ekibin “… 
sahip olduğu yeterlilikleri korunmasını ve savaş süresince 
deneyim kazanmasını…” sağlama amacına hizmet ettiğini 
belirtmektedir. Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek du-
rumunda kalarak Türkiye’ye gelen Polonyalı teknik per-
sonelin İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bünyesinde uçak mühendisliği (o zamanki adı ile “tayyare 
inşaat mühendisi”) eğitimini başlatmaları Türkiye yararı-
na bir katkıları oldu.

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Polonyalı ekip ayrıl-
dıktan sonra THK uçak fabrikası yönetimine gelen Türk 
ekibin de kendi makamlarını koruma gayesi dışında bir 
amaçları olmadığı anlaşılmaktadır. THK Genel Başkanı 
Seyfi Düzgören iflas ve kapatılma durumuna gelen fab-
rika için THK Proje Şefi Yük.Müh. Yavuz Kansu’dan “… en-
teresan ve mümkün olduğunca az masraflı bir uçak üretim 
işi” bulmasını talep etmiştir. Yavuz Kansu; ülkenin ge-
reksinimlerini değil, kişisel çıkar gözeten bu talebe alet 
olmuş ve THK-13 koduyla başkana sunduğu uçan kanat 
planör projesi için “… pahalıya mal olmayacaktı, teknik 
olarak da büyük sükse yaratacaktı.” ifadesini kullanmıştır. 
Bir kez daha; ülkenin veya pazardaki potansiyel müşte-
rilerin gereksinimleri gözetilmeden para ve emek israf 
edilmiştir! [44]. 

THK yöneticileri, havacılık sanayinin kapsamı konusunda 
kendisi gibi bilgisiz dönemin gazetecileri arasında yan-
daşlar da bulmuştu. Bu gazetecilerin günlük gazetelerde 
ve kurumun kendi yayın organında yazdıkları yazılarda, 
kulaktan dolma ve kurum tarafından servis edildiği anla-
şılan asılsız ifadeler yer almaktaydı 19.

Ülkenin gereksinimlerine hizmet etmeyen ve büyük za-
rara neden olan bütün bu yanlışların arasında tek teselli 
hikâyesi Danimarka’dan bir adet THK-5A ambulans uçağı 
için sipariş alınmış olmasıdır. Aralık 1951’de teslim edilen 
uçak ise Danimarka’da birtakım tadilatlar uygulandıktan 
sonra ancak tescil edilebilmiştir [49]. 

18 THK Uçak Fabrikasıyla ilgili 1948 yılı Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeti raporu için bkz. Söz konusu raporu kaynak olarak kullanan çalışmalar, neredeyse istisnasız olarak, raporun belir-
lediği muhasebe kayıtlarındaki sahtecilik gerçeğini görmezden gelmiştir. Raporda, THK’nun gerek teknik, gerek idari, gerek mali olarak işletmecilik niteliği bulunmadığı ve ordunun gerçek 
ihtiyacını karşılayacak (hava harp sanayi olarak nitelenebilecek) hiçbir çalışmada bulunmadığı açıkça teşhir edilmesine rağmen rapor hakkında “… teknisyen mantığı ile hazırlanmış olduğu 
anlaşılmaktadır.” ifadesinin kullanılması raporun ortaya koyduğu vahim gerçeğin idrak edilemediğini göstermektedir [44].

19 Dönemin çeşitli gazete ve derglerinde çok miktarda örnek mevcuttur. Şükrü Koçak’ın asılsız ifadelerine dayanan örnekler için bkz. [46] ve [47]. Günümüzde de bilgisiz gazetecilerin havacılık 
sanayimizle ilgili yalan yanlış ifadeler içeren yazıları devam etmektedir [48].
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İkinci Dünya Savaşının hemen ardından gelişen bir aşama 
da, Devlet Hava Yolları’nın kendi bakım ve onarım gerek-
sinimleri için tesis kurmasıdır. 1945 yılında Ankara-Güver-
cinlik mevkiinde açılan bir merkezle sivil yolcu uçaklarına 
teknik hizmet verilmeye başlanmıştır. Hemen yakındaki 
THK tesislerinin olanaklarından da faydalanılmıştır.  Tica-
ri havacılık işletmesinin bakım-onarım işleri 1948 yılında 
İstanbul-Yeşilköy’e taşınmış ve sivil havacılığımızın ihtiya-
cı olan bakım-onarım-revizyon hizmetlerine burada de-
vam edilmiştir.

THK, kuruluş tüzüğündeki amaçlar arasında yer almama-
sına rağmen, kendi olanak ve kabiliyetlerini aşan uçak ve 
uçak motoru endüstrisi tesislerinin kuruluşuna giriştiği 

gibi Ankara’da rüzgâr tüneli tesisinin kurulmasında da 
rol almıştır. THK, rüzgâr tünelinin kuruluşunda Milli Eği-
tim Bakanlığı ile birlikte hareket etmiştir ama hava harp 
sanayi için önemli bir yatırım olan rüzgâr tüneli konu-
sunda Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Baş-
kanlığı ve ona bağlı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile 
koordinasyon kurmamıştır! Ankara’da rüzgâr tüneli inşa 
etmek üzere İngiltere’de kurulu olan Holst & Co. ile Eylül 
1944’te anlaşma imzalanmıştır 20. Ancak; rüzgâr tünelinin 
inşaatı bir türlü tamamlanamamıştır! THK’nun 1947 yılı 
kongresinde rüzgâr tünelinin yıl sonunda tamamlanabi-
leceğinden bahsedilmektedir. İki yıl sonra yapılan 1949 
yılı kongresinde ise halen “… yapı işlerinin bu yıl sonunda 
bitmiş olacağı ve tesisin işler hale geleceği umulmaktadır” 
denilmektedir 21. Uçak üretim çalışmalarının Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) devredilmesinden 
sonra MKEK de uçak üretiminde başarısız olduğunda iş-
levsiz kalan rüzgâr tüneli de gereksiz yere sermaye sarf 
edilen bir yatırım olarak kalmıştır.

THK uçak ve uçak motor fabrikaları Haziran 1952’de 
MKEK’na satılmıştır. Uçak veya uçak motoru üretimi ko-
nusunda birikimi olmayan MKEK THK’nun yetersiz kadro-
ları ile işe devam etmeye çalışmıştır. Yeni bir uçak projesi 
geliştiremeyen MKEK, THK’nun 15 numaralı projesi olan, 
1940’lı yıllarda lisans altında üretilen Magister uçaklarının 
kapalı kokpit ve katlanabilir iniş takımı uyarlanmış mode-
li “Uğur” eğitim uçağından üretti. Uçak çağının gerisinde 

20 Dönemin reklamlarında, rüzgâr tünelinde hava akışının hızı saatte 360 km olarak ifade edilmektedir. Bu veri asılsızdır! İlki tünelin inşasından 50 yıl sora 1996 yılında, ikincisi 2011 yılında 
güncel teknolojileri kullanarak tamamlanan modernizasyon çalışmalarından sonra bile elde edilebilen hız 80 m/san (saatte 288 km)’dir.

21 Ankara’da kurulmaya çalışılan rüzgâr tüneli “… döneminde Avrupa’nın en büyük tüneliydi.” şeklinde bilgisizlikten kaynaklanan asılsız ifade ile anılmaktadır [50]. Dönemin rüzgâr tünelleri 
için bkz. [51].

Fotoğraf 16. Yalan yanlış ifadelerle, döneminde Avrupa’nın en büyük 
rüzgâr tüneli olarak anlatılan Aerodinamik Rüzgâr Tüneli, zamanında
tamamlanamadığı için gereksiz yere sermaye harcanan bir yatırım
oldu.

Fotoğraf 17. MKEK tarafından, dönemindeki benzerlerine göre çok 
pahalıya üretilen “Uğur” uçağı ordunun ihtiyacını da karşılamıyordu.



34

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2021  www.mmo.org.tr

22 TvMTAŞ’ın kapanma sebebinin faturasını yabancılara çıkarmaya çalışan, havacılık tarihinden bihaber sözde bilim insanları bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkelerine uymadıkları için 
başkaları tarafından uydurulmuş yalan yanlış ifadeleri yayınlarına taşımıştır [53].

23  Yukarıda bahsi geçen 1948 yılı uçak ve uçak motoru fabrikaları Başbakanlık denetleme raporları kaynak olarak kullanılmış ancak bu raporlarda belirtilen israf, suiistimal, evrakta sahtecilik 
ve ortaya çıkan büyük zararlardan bahsedilmemiştir. Çalışmada; çalışmanın başvurduğu kaynaklardan alıntı yapılan veriler hiçbir değerlendirmeden geçirilmemiş, bu nedenle birkaç sayfa 
ara ile verilen tablolarda biriyle çelişen rakamlar yer almıştır! [54].

olduğu için hava kuvvetlerinden ilgi görmediği gibi ma-
liyeti de normalden 2,5 kat daha fazla oldu. Üretimin çok 
büyük bir kısmı THK’na teslim edildi. Havacılık sanayinin 
sürdürülebilmesi için nitelikli eğitim almış insan kaynağı-
na ve uçak üretimini destekleyecek yan sanayinin geliş-
tirilmesine zamanında yatırım yapılmadığı için MKEK da 
uçak ve uçak motoru üretim çalışmalarına son vermek 
durumunda kaldı [52]. 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözde bilimsel çalışmalarda yer alan “… Amerika yüzlerce 
uçağı ücretsiz Türkiye’ye göndermiştir.” ve “Hibe ve Marşal 
yardımı kapsamında gelen bu uçaklar Türkiye’ye oldukça 
ekonomik bir şekilde girmiştir.” şeklindeki ifadeler tama-
men bilgisizlikten kaynaklanan, gerçeklerle ilişkisi olma-
yan sözlerdir [53]. Resmi adı “European Recovery Plan” 
olan, Türkiye’de “Marşal Planı” olarak anılan çalışma çer-
çevesinde verilen savunma malzemeleri arasında harp si-
lahı ve teçhizatı yoktur! Sözde bilimsel yayınlarda bile bu 
gerçek ifade edildikten sonra; halen Marshal yardımı ile 
Türkiye’ye askeri uçak verildiği, bunun getirdiği rahatlık 
içerisinde uçak üretiminden uzaklaştığımız ve havacılık 
sanayi birikimimizin heba edildiği söylemleri garabettir!

Kayseri’de Junkers’le ortaklık yapılarak kurulan TvMTAŞ, 
Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu gerçekçi bütçe 
gözetilmeden girişilmiş bir maceraydı. Junkers’in yaşadı-
ğı mali sıkıntıların yanı sıra, T.C. hükümetinin imzaladığı 
anlaşmada yerine getiremeyeceği yükümlülüklerden 
dolayı işletmenin iflas yoluyla kapanması kaçınılmazdı 22. 
KTF’nın çalışmalarında Curtiss-Wright Grubu’nun işaret 
ettiği yetersizliklerin ve yanlışların giderilmesi yönünde 
T.C. hükümeti tarafından önlem alınmadığı için işletme 
verimsiz çalışıyordu. 1926-1942 yılları arasında Kayse-
ri’deki tesislerde yürütülen çalışmalarda, ülkedeki nitelikli 
insan sermayesi eksikliği nedeniyle bilgi ve teknoloji biri-
kimi sağlamak da mümkün olmadı. Vecihi Hürkuş’un sa-
dece kişisel egosunu tatmin için atölye ortamında yaptığı 
üretimler ülkenin havacılık sanayine herhangi bir katkıda 
bulunmadı. Nuri Demirağ’ın planlı, kapsamlı ve gerçekçi 
havacılık sanayi girişimi de dışarıdan kolayca manipüle 

edilen kişisel ve siyasi zaaflar nedeniyle THK ve hükümet-
ten gerekli desteği görmedi. THK tarafından zaten gay-
rimeşru olarak kurulan uçak ve uçak motoru fabrikaları 
ise daha en başından müşterisinin isteklerinin aksine ve 
sadece kişisel çıkar gözeten çalışmalarda bulunduğu için 
iflasa mahkûmdu 23. Başlatılan ve kapatılan havacılık sa-
nayi girişimlerinin başarısız olmasındaki temel nedenler 
arasında Atatürk’ün günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 
dikkat çektiği “ekonomik koşulların gözetilmesi”, “gerçek-
çi bütçe” ve “israfın önlenmesi” amacıyla etkin ve verimli 
yönetim metotlarının uygulanmaması görülmektedir.

Yukarıda özetle aktarılan, Cumhuriyetin kurulmasıyla 
neredeyse eş zamanlı başlayan ve 1952’de duraklama 
dönemine giren havacılık sanayi geçmişimizin yurtiçi ve 
yurtdışı arşiv belgelerine dayanarak ve bilimsel çalışma 
ilkelerinden sapmadan yapılan gerçekçi analizi, geçmişte 
yapılan hataların doğru tanımlanmasını ve kök sebeple-
rinin doğru olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Ancak o 
zaman; geçmişi doğru bilmek, hatalardan ders çıkarmak, 
geçmişteki hataları tekrarlamamak ve geleceği doğru ön-
görerek yapılandırmak mümkün olacaktır.
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