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TÜRKİYE�DE ASKERİ HAVACILIK FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ 
 Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki silah sistemlerinin kullanõm gücü bu silah 
sistemlerinin ihtiyaç planlamasõ, temini, geliştirilmesi ve idamesi konularõnda görevli lojistik sistem 
ve bu sistemin alt sistemlerinin varlõğõ ve etkinliği ile sağlanabilmektedir.  
Bir bütün olarak lojistik sistemin doğru, zamanõnda, ekonomik, amaca yönelik faaliyetleri ve değişen 
çevresel/teknolojik şartlara duyarlõ olarak gerçekleştirilen değişimler sonucu hava silah 
sistemlerinin kullanõlabilme etkinliği de arttõrõlabilmektedir. 
Kuruluşu, içinde bulunulan yüzyõlõn başlarõnda, neredeyse dünya havacõlõğõ ile eşzamanlõ olarak 
gerçekleşen Türk Hava Kuvvetlerini destekleyecek milli lojistik sistem birimleri Cumhuriyetin 
başlangõcõnda oluşturulmaya başlanmõş ve ilk teknolojik birimler olarak bugünkü adõyla Hava İkmal 
Bakõm Merkezleri kurulmuşturi. 
 Cumhuriyet ile beraber gerçekleşen ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin özel girişimle 
oluşturulmasõ çabalarõnõn beklenen etkinlikle gerçekleşememesi sonucu bu faaliyetlerin devlet 
girişimleriyle başlatõlmasõ ve geliştirilmesi sürecinde havacõlõk faaliyetleri de devlet sahipliğinde 
devam etmiştir. Türk Havacõlõğõnda, özellikle askeri havacõlõkta yaklaşõk yarõm asõr süren bu 
anlayõşõn değişiminde Kõbrõs Barõş Harekatõ sonrasõnda maruz kalõnan ambargo özel bir yere ve 
öneme sahiptir. 
 Ambargo öncesinde, uçak fasbatõ (fabrika seviyesi bakõm ve tamir), motor revizyonu, 
aksesuar revizyonu, yedek parça gibi lojistik ihtiyaçlarõn tamamõna yakõn bir kõsmõ askeri yardõm 
programlarõ kapsamõnda yurtdõşõ kaynaklardan karşõlanmõştõr. 
 Havacõlõkta yurtiçi kaynaklara yönelme çabalarõ ambargo şokunun azalmasõ ile beraber 
gelişen süreçte daha sistematik ele alõnmaya başlanmõştõr. Bu kapsamda ilk planda devam eden 
havacõlõk faaliyetlerinin lojistik desteklenebilirliğinin arttõrõlmasõ için Hava İkmal Bakõm Merkezleri 
REMO (REorganization and MOdernization) projeleri ile geliştirilirken, Türk Havacõlõğõnõn geleceğe 
yönelik olarak oluşturulmasõ için gerekli teknolojik çabalar içinde uçak ihtiyacõnõn �Kendi Uçağõnõ 
Kendin Yap� sloganõ ile özel girişime dayalõ olarak karşõlanmasõna yönelimmiş, diğer savunma 
sahalarõnda da olduğu gibi Türk Silahlõ Kuvvetlerini Güçlendirme Vakõflarõ ve Türk Uçak ve Uzay 
Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) gibi kamu ortaklõğõ olan şirketler tarafõndan bu oluşum organize edilmeye 
başlanmõştõr. 
 Yirminci asrõn bitimine onbeş yõl kala, 1980�li yõllarõn ortalarõ Türk Havacõlõğõnda ardarda 
atõlan kuvvetli  adõmlarõn görüldüğü yõllar olmuştur. Hava Kuvvetleri içinde geliştirilen sistem 
yaklaşõmõyla oluşturulan lojistik yönetim sisteminde ve bu sistemin temel elemanlarõ olan Hava 
İkmal Bakõm Merkezlerinde yönetsel ve organizasyonel gelişmeler büyük oranda tamamlanarak 
lojistik faaliyetlerde altõn yõllar yaşanmõştõr. Tanõmlanan lojistik konsept ile Hava İkmal Bakõm 
Merkezleri birer icra birimi olarak Teknolojik Onarõm Merkezi (TOM) şeklinde tanõmlanmõş ama 
aynõ zamanda Lojistik Yönetimin Teknik Yönetim Sorumluluğu (TYS) devredilerek lojistik yönetimin 
teknik otorite sahibi elemanõ haline getirilmiştir. Diğer taraftan, Türk Silahlõ Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakõflarõnõn sağladõklarõ mali ve Hava İkmal Bakõm Merkezlerinin sağladõklarõ personel 
destekleri ile TUSAŞ�õn girişimleri sonucu oluşturulan havacõlõk silah sistemlerinin üretileceği TAI, 
TEI gibi kuruluşlar faaliyetlerine başlamõştõr. 
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 Türk Havacõlõğõnda yaşanan altõn yõllar hakkedildiği kadar uzun sürememiş, doğu bloğunun 
beklenmeyen bir hõzla çökmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye�de de savunma konseptlerinin ve 
önceliklerinin değişimi, savunma bütçesi ve uluslararasõ desteklerin hõzla azalmasõ ile 
sonuçlanmõştõr. 
 Yeni dünya düzeninde savunma önceliğinin azalarak, bireye yönelik faaliyet önceliklerinin 
arttõrõlmasõ da uluslararasõ savunma pazarõnõn daralmasõna ve bu pazarõ hedefleyen Türk silah 
üreticisi kuruluşlarõn ağõrlõklõ olarak Türk savunma pazarõna yönelmesine neden olmuştur. Türk 
Havacõlõğõnõn gelişme çağõnda uğradõğõ pazar ve mali destek kaybõ lojistik sistemde yer alan 
kuruluşlarõn varlõklarõnõ koruma kaygõsõyla ve milli yönlendirmelerden de yoksun kalarak farklõ 
faaliyet alanlarõna yönelmelerine  neden olmuştur. Havacõlõğa silah üretmek amacõ ile kurulan, 
sermaye yapõlarõ nedeniyle ulusal ve uluslararasõ politik güce sahip özel kuruluşlarda zaman içinde 
gelecek endişeleri giderek artmõş ve bu kuruluşlar Silahlõ Kuvvetlerde yetişmiş insan kaynaklarõnõ 
da bünyesine katarak Hava İkmal Bakõm Merkezlerine ait silah sistemlerinin bakõmõ ve onarõmõ 
pazarõna yönelmişlerdir. 
 Hava İkmal Bakõm Merkezlerinin temel amaçlarõna yönelerek doğrudan varlõğõnõ tehdit 
eden girişimler büyük bir özveri ile başlatõlarak sürdürülen; faaliyetlerin etkinleştirilmesi, 
verimliliğin arttõrõlmasõ ve örgüt kültürünün çağdaşlaştõrõlmasõ gibi iyi niyetli değişim çabalarõ ile 
aşõlamamõştõr. Ayrõca, bu girişimlerin doğal bir sonucu olarak zaman içinde çok değişik gerekçeler 
ile bu merkezlere yapõlan yatõrõmlar durdurularak Hava İkmal Bakõm Merkezlerinin teknolojik 
gelişimi engellenmiş ve rekabet gücü azaltõlmõştõr. 
 Bu dönemde Hava İkmal Bakõm Merkezlerinin nitelikli insan kaynaklarõnda yaşanan kayõp 
da sadece bu merkezler içinde kalan çabalar ile önlenememiş ve bu kaynak erozyonu her geçen gün 
artmõştõr. 
 Sõnõrlõ milli kaynaklar ve pazara sahip Türk Havacõlõğõnda bugün bulunulan nokta, Milli 
stratejiler õşõğõnda hava lojistik sisteminde çok hõzlõ ve etkili bir değişimin yapõlmasõnõ ve bu 
değişimin gelecek asõra kadar tamamlanmasõnõ gerektirmektedir. Bu değişimde yaşanacak bir günlük 
gecikme dahi mevcut sorun ve sõnõrlamalarõn daha da ağõrlaşarak içinden çõkõlamaz bir hale 
gelmesini sağlamanõn ötesinde bir sonuç doğurmayacaktõr. O halde, mevcut durumun tespiti, 
önceliklere göre analizi ve Türk Havacõlõğõna en uygun yapõnõn belirlenerek değişim sürecinin 
başlatõlmasõ ve yönetilmesi gereklidir.  
 Uçak motorlarõ faaliyet sahasõ etüt edilerek hedeflenen bu değişim için geliştirilen model 
takip eden paragraflarda açõklanacaktõr. Uçak motorlarõ faaliyetlerinin mevcut durumu incelenirken 
bu sahada büyük bir çoğunluğa sahip gaz türbinli uçak motorlarõ dikkate alõnmõş, pistonlu uçak 
motorlarõ ihmal edilmiştir.  
 
UÇAK MOTOR FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU 
 Türk havacõlõğõna paralel olarak özellikle 1960�lõ yõllarõn sonrasõnda sistematik 
faaliyetlerine başlayan, ambargoyla beraber yaşanan şok sonucu belirli hedeflere yönelen ve 
kurumsallaşma oranõ artan, en hõzlõ gelişimini 1980�li yõllarda  yaşayan, ancak dünya konjüktürünün 
de büyük etkisiyle artan ihtiyaçlara rağmen hõzlõ bir duraklama dönemine giren Türk uçak motorlarõ 
faaliyet sahasõnda bulunan kuruluşlar bir elin parmaklarõnõn sayõsõnõ geçmemektedir. 
 Uçak motorlarõ konusunda Türkiye�de mevcut kurum ve kuruluşlarõn hemen hepsi 
Eskişehir, İstanbul ve Ankara üçgeni içinde dağõlmõş, devlete ait ve/veya devlet kontrolü altõndadõr. 
Bu durum, dünyanõn en hõzlõ gelişimlerine sahip uçak motorlarõ sahasõnda görev yapan bu kurum ve 
kuruluşlarõn değişim/uyum kabiliyetlerini azaltmaktadõr. 
 Türkiye�de uçak motorlarõ ile ilgili faaliyetler bilimsel, üretim, bakõm/onarõm ve  ticari 
faaliyetler alt başlõklarõnda toplanmõştõr. 
 
BİLİMSEL FAALİYETLER: 
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 Uçak motorlarõnõn da içinde yer aldõğõ gaz türbinlerine yönelik bilimsel faaliyetler büyük 
oranda yüksek öğrenim kurumlarõ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi) içinde bulunan Uçak, 
Havacõlõk, Makine Fakültelerine bağlõ Ana Bilim Dalõ/Kürsüsü veya bu üniversitelere bağlõ yüksek 
okullarõn bir bölümü olan organizasyon gruplarõ içinde daha çok öğretim faaliyeti olarak 
gerçekleştirilmektedir. Araştõrma ve Geliştirme faaliyetleri, her teknik bilim dalõnda olduğu gibi, 
ağõrlõklõ olarak TUBİTAK�tan beklenilmektedir.  
 Bilimsel faaliyetlerin uçak motorlarõ endüstrisine yönelik gerçekleştirilmesinde de oldukça 
düşük seviyeli birkaç uygulamanõn ötesine geçilememiş, dünya havacõlõğõnda üniversite-endüstri 
işbirliğinin en görkemli örneklerini veren uçak motorlarõ faaliyet sahasõnda bile yeterli gelişme tüm 
çabalara rağmen sağlanamamõştõrii.  
 Araştõrma-Geliştirme faaliyetleri ise tüm Türkiye�de daha çok konsept model seviyesinde 
kalmõş, bu sahada ihtiyaç olan seviyeye ulaşõlamamõştõr. 
 
ÜRETİM FAALİYETLERİ: 
 Uçak motorlarõ üretim faaliyetleri TEI ve 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõnda 
gerçekleştirilmektedir. 
 Başlangõçta motor ve motor parçasõ üretimi amacõyla kurulan TEI , zaman içinde motor 
pazarõnda yaşanan talep azalmasõna paralel olarak daha çok motor parçasõ üreticisi kimliğine 
bürünmüş ve bu sahada oldukça önemli başarõlar kazanmõştõr. TEI�nin başlangõç aşamasõndan 
itibaren sürdürdüğü kalite faaliyetleri dikkat çekici bir seviyeye ulaşmõş ve Kal-Der kalite ödülü ile 
onaylanmõştõr. 
 Üretim faaliyet sahasõnda 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõ daha çok motor 
bakõmlarõnda kullanõlan yedek (MRL) ve sarf malzemelerin üretimi ile ilgilidiriii. 1nci Hava İkmal 
Bakõm Merkezi Komutanlõğõ halen J79 motorlarõnõn dumansõz yanma odasõ gibi önemli bir yapõsal 
motor parçasõnda dünyadaki tek üretici durumuna gelmiş ve bu alanda TEI ile yapõlan işbirliği 
sonucu bu parçalar General Electric aracõlõğõ ile dünyadaki tüm J79 kullanõcõlarõna ihraç 
edilebilmesi sağlanmõştõr. Üretim faaliyetleri sahasõnda 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõ 
TS-ISO-9001, AQAP-120 ve General Electric sertifikalarõna sahiptir. 
 
BAKIM/ONARIM FAALİYETLERİ: 
 Bakõm/Onarõm faaliyetleri uçak motorlarõ sahasõnda Türkiye�nin otuz yõldõr aktif ve dikkat 
çekici faaliyetleri olan bir sahadõr. Bu konuda 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõ başta 
olmak üzere Türk Hava Yollarõ ve kõsmi olarak Kara Kuvvetlerine ait 901nci Hava Araç Ana Depo 
Fabrika Komutanlõğõ faaliyet göstermektedir. 
 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõ halen Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 
uçak motorlarõna yönelik olarak sahip olduğu teknoloji, altyapõ ve tecrübesiyle tüm dünyada çok 
yakõndan tanõnan bir motor merkezi hüviyetine sahiptiriv. Mevcut iş yükü yanõnda devam eden 
projelerin gelecek iki yõl içerisinde tamamlanmasõ ile F110-GE-100 ve -129 gibi turbofan; J79-GE-
17, J85-GE-5H, -5T, -13 ve -15N ile J69 gibi turbojet ;TYNE-Mk-22; T56-A7B ve �15, CT7-9C, 
T700-401 ve -701 gibi turboprop; GTC serileri ile JFS ve APU gibi uçak çalõştõrõcõ motorlarõn ve bu 
motorlar üzerindeki sistem kontrol üniteleri ve aksesuarlarõn tamamõnõn fabrika seviyesi bakõmõ 
(FSB) ve yapõsal parçalarõnõn yüksek teknoloji onarõmlarõnõn gerçekleştirilebildiği dünyadaki ender 
kuruluşlar arasõndaki yerini pekiştirecektir. Bu sahada da 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi 
Komutanlõğõ TS-ISO-9001, AQAP-120 ve General Electric sertifikalarõna sahiptir. 
 Türk Hava Yollarõ motor bakõm/onarõm sahasõnda sivil havacõlõk işletmeleri önceliklerine 
göre organize olmuş, daha çok parça, modül ve altyapõ grubu değişimi ile motor faaliyetini sağlayan 
bir görünüme ve gerekli kalite sertifikalarõna sahiptir. 
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 Türk Silahlõ Kuvvetleri envanterinde 1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren yer almaya başlayan 
yeni motorlarõn teknik yönetim, bakõm ve onarõm sorumluluğunun 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi 
Komutanlõğõna verilmesi ile kara havacõlõğõnõn bakõm/onarõm merkezi olarak faaliyet gösteren 901nci 
Hava Araç Ana Depo Fabrika Komutanlõğõ kabiliyetleri sõnõrlandõrõlmõştõr. 
 Kuruluş amacõ içinde olmamasõna rağmen, daha önceden açõklanan varlõğõnõ sürdürebilme 
endişesi ve ikinci paket F-16 motor seçimi çalõşmalarõ sõrasõnda elde edilen ofsetlerin de cazibesi 
ile bakõm/onarõm faaliyetleri sahasõ 1993 yõlõnda TEI vizyonuna dahil edilmiştir. Bu tarihten 
itibaren sürekli olarak bakõm/onarõm faaliyetleri TEI amacõ içinde gösterilmeye başlanmõş, 1nci 
Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõnda başlatõlan ve büyük ölçüde tamamlanan proje 
kabiliyetlerinin bile bu kuruluşa devredilmesi tartõşõlabilir hale getirilmiştir. 
 
TİCARET FAALİYETLERİ: 
 Uçak motorlarõ sahasõnda ticaret faaliyetleri TEI�nin bu sahada çalõşmaya başlamasõna 
kadar daha çok yurt dõşõnda faaliyet gösteren kuruluşlarõn, bazen çantasõndan başka bir yatõrõmõ 
bile olmayan Türkiye�deki temsilcileri kanalõyla gerçekleştirilmiştir. Orijinal üretimi duran , bugün 
büyük oranda non-standart hale gelen uçak motorlarõna ait malzemelerde belirtilen trajik-komik 
durumun aşõldõğõnõ söylemek ne yazõk ki hala mümkün değildir. 
 ABD�de üretimi ve/veya kullanõmõ  süren motorlarõn malzemeleri ile ilgili ticari 
faaliyetlerde ise TEI ile beraber hissedilebilir bir ciddiyet seviyesine ulaşõlmõştõr. Ancak bu durum, 
kaliteye paralel olarak fiyatlarõn da artmasõna neden olmuştur. 
 
UÇAK MOTOR FAALİYETLERİNİN ANALİZİ 
 Özellikle Cumhuriyetin kurulmasõnda belirlenen politikalar sonucu, devlet yaklaşõk bir 
asõrlõk geçmişe sahip Türk havacõlõğõnda girişimi başlatan ve devam ettiren bir niteliğe sahip 
olmuştur. 
 Son yõllarda hõzla değişen dünya düzeni insan ile ilgili her oluşumun şeklini ve yapõsõnõ 
değiştirmiş, bu değişim sürecinde savunma konseptleri de önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu değişim 
özellikle havacõlõk sektörü gibi teknolojisi yoğun alanlarõn etkinliklerini, faaliyetlerini entegre 
ederek uluslararasõ pazara yönelik faaliyet göstermesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.  
 Türk havacõlõk sektöründe, bir alt yapõ görünümündeki uçak motorlarõ faaliyet sahasõnda 
da bu sonuç çok daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Ancak, bugün Türkiye�de uçak 
motorlarõyla ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarõn bugünkü yapõ ve kimlikleriyle mevcut 
etkinliklerini daha fazla arttõrabilmeleri, entegrasyonun geliştirilebilmesi ve uluslararasõ pazardan 
hakkedilen payõn alõnabilmesi geçmiş çabalarla mümkün olmamõştõr. Aynõ ana faaliyet sahasõnda 
görev yapmalarõna ve faaliyet amaçlarõ yasalar ve/veya kuruluş sözleşmelerinde belirtilmesine 
rağmen uçak motorlarõ kurum ve kuruluşlarõ arasõnda belirli bir koordinatif disiplin 
bulunmamaktadõr. Ne yazõk ki hala Türk uçak motorlarõ ile ilgili bir meslek birliği ve sistematik bir 
envanter mevcut değildir. 
 Bu sahada görev yapan insan kaynağõ, yaşanan krizin etkisine paralel olarak erozyona 
uğramaktadõr. Bu zafiyetin diğer endüstri kollarõnda yaşanan gelişmelerin hõzõ oranõnda, daha da 
artacağõ beklenmektedir. 
 Uçak motorlarõ sahasõnda sözlü olarak en yüksek perdeden belirtilen Ar-Ge isteği çoğu 
zaman kurumsal/kişisel çekişmelerin de etkisiyle ihtiyaç olan seviyeye çõkarõlamamõştõr. Ayrõca 
üretim faaliyetlerinin devam ettiği bu sahada ne yazõk ki üretim ile sonuçlanan herhangi bir tasarõm 
faaliyeti gerçekleştirilememiştir. 
 Türkiye�nin mevcut stratejik  yapõsõ ve ekonomik durumu uçak motorlarõ sahasõnda sürekli 
yüksek teknolojiklere sahip olunmasõnõ gerektirmekte, ancak daha fazla milli kaynak 
aktarõlamamaktadõr. Uçak motorlarõ ile ilgili bu paradoksun tek çözümü; gelişme, etkinleşme ve 
entegrasyon gücünü kendi faaliyetleriyle yaratabilecek bir yapõnõn oluşturulmasõdõr. Türkiye�de 
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mevcut kullanõlabilir kaynaklar bakõmõndan, uçak motorlarõ ile ilgili bugün ulaşõlan noktada 1nci Hava 
İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõ dõşõnda veya 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõna 
rağmen ulaşõlabilecek bir çözüm teknik ve mali açõdan mümkün görülmemektedir. 
 Yaşanan sõkõntõlarõn minimize edilmesi, savunma ihtiyaçlarõn karşõlamanõn yanõnda milli 
ekonomiye katkõ sağlayacak bir destekle gelişimini sürekli kõlacak bir yapõ 2000�li yõllara hazõrlanan 
Türkiye�de uçak motorlarõ ile ilgili faaliyetler için kaçõnõlmaz hale gelmiştir. 
 
TÜRK UÇAK MOTOR FAALİYETLERİ ENTEGRASYON MODELİ 
 Yeni dünya düzeni, uçak motorlarõ faaliyetlerindeki değişim ihtiyacõ düzeyi, mevcut 
kuruluşlar, bu kuruluşlara ait altyapõ ve yatõrõmlarõn seviyesi ve hepsinden önemlisi Türkiye�nin 
bölgedeki jeopolitik konumu ve savunma ihtiyaçlarõ uçak motorlarõ faaliyetlerinin bütünleşik bir yapõ 
içinde ele alõnmasõnõ gerektirmektedir. Yapõlan analizler ve belirlemeler õşõğõnda şekillendirilen bu 
yaklaşõma göre; 
 
1. Kullanõcõ faaliyetleri kapsamõnda;  

a.  Silahlõ Kuvvetlerin sistem yönetimini gerçekleştiren yapõsõ değerlendirilerek; lojistik 
yönetimin halen 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi Komutanlõğõna  devredilmiş olan uçak 
motorlarõ teknik yönetim sorumluluğunu taşõyan yapõ yeniden belirlenmeli ve Lojistik 
Komutanlõğõ  içine alõnmalõdõr. 

b.  Teknik Yönetim fonksiyonunu da yeniden bünyesine katan sistem yönetimi tarafõndan 
malzeme ve fon yönetim fonksiyonlarõnõn da ortak çalõşmasõyla uçak motorlarõyla ilgili kõsa, 
orta ve uzun vade ihtiyaçlarõ net olarak ortaya konulmalõdõr. 

c.  Hava Kuvvetlerinde ve diğer kuvvetlerde bulunan uçak motorlarõ ile ilgili Teknolojik Onarõm 
Merkezi unsurlarõ net olarak ayrõştõrõlmalõ ve tüm kaynaklarõn (insan, tesis, techizat, arazi 
vs.) envanteri çõkarõlmalõdõr. 

d.  Benzer faaliyetler diğer devlet kuruluşlarõnda da gerçekleştirilmelidir. 
 
2. Endüstriyel faaliyetler kapsamõnda;  

a.  Tasarõm, üretim, bakõm/onarõm ve ticari faaliyetlerden sorumlu olacak özel girişim kuruluşu 
oluşturulmalõ ve halen mevcut devlet kurumlarõ ve özel kuruluşlar bu bünye içinde GO-CO 
(Government Owned - Company Operated) modeli ile toplanmasõ için gereken yapõsal ve ticari 
yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

b.  Bu girişime dahil olacak ve halen şirket kimliğine sahip kuruluşlarõn yabancõ sermaye oranlarõ 
düşürülüp yabancõ sermayedar sayõsõ arttõrõlarak milli özelliği yoğunlaştõrõlmalõdõr. 

c.  GO-CO konsepti ile kurulacak bu özel girişim yapõsõ içinde tasarõm, imalat, bakõm/onarõm ve 
ticaret gibi doğrudan faaliyetlerin birleştirilmesi amacõyla  varlõk sebebi kullanõm fonksiyonu 
olan uçak motorlarõ kullanõcõlarõnõn zaman içinde kazanmõş olduklarõ kabiliyetler ile ilgili 
kaynaklarõ  bu kuruluşa aktarõlmalõdõr. 

d.  Bu kapsamda oluşturulan özel girişim kuruluşuna devlet kurumlarõndan aktarõlan personelin 
çalõşmalarõnõn devamõna olanak sağlanmalõ, personelin sosyal güvencelerinin sürekliliği 
öngörülmelidir. 

e.  Oluşturulan özel ana kuruluşun uçak motorlarõ ile ilgili katma değeri yüksek, stratejik 
teknolojilere sahip olmasõ, katma değeri düşük ve destek faaliyetlerinin öncelikle bu sahada 
çalõşan ancak zaman içinde (emeklilik, istifa vs. nedeniyle) ayrõlan personelin yer aldõğõ yan 
sanayi kuruluşlarõna devredilmesi esas alõnmalõdõr. 

 
3. Bilimsel faaliyetler kapsamõnda;  
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a.  Uçak motorlarõ sahasõnda mevcut öğretim elemanõ sayõsõnõn sõnõrlarõ ve bu sahada 
yetiştirilmesi gerekli personelin nitelikleri dikkate alõnarak bu dalõn bulunduğu üniversitelerin 
sayõsõ sõnõrlandõrõlmalõdõr. 

b.  İş gücü ihtiyacõnõn karşõlanacağõ ve temel araştõrmalarõn yapõlacağõ yapõ ve işleyişi tarif eden 
program YÖK tarafõndan hazõrlanarak seçilen üniversitelerin programlarõna dahil edilmelidir. 

 
4. Teknoloji yönetimi faaliyetleri kapsamõnda;  

a.  Gelecek yüzyõlõn dünyadaki en önemli faaliyet sahalarõndan biri olacak, uçak motorlarõnõn da 
içinde bulunacağõ, havacõlõk faaliyetleri koordinasyonu ve teknoloji yönetimi faaliyetlerinin 
öncelikle özel bir bakanlõk bünyesinde ele alõnmasõ değerlendirilmelidir. 

b.  Uçak motorlarõyla ilgili endüstriye dönük gelişmiş AR-GE, teknolojik planlama ve sistem 
geliştirme faaliyetlerini kapsayan teknoloji yönetimi yaparak yetişmiş insan kaynaklarõnõn 
belirli stratejiler çerçevesinde çalõşõlacağõ uçak motorlarõ ulusal teknoloji enstitüsü 
kurulmalõdõr. 

c.  Konuyla ilgili üniversite ve devlet kurumlarõnda görev yapan personelin hiçbir kayba 
uğramadan belirli sürelerde bu enstitüde görev yapabilmelerine imkan sağlayacak yasal 
düzenlemeler getirilmelidir. 

d.  Bu konu ile ilgili olarak Sivil Havacõlõk Genel Müdürlüğü, TUBİTAK ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlõğõnõn ortak bir ön çalõşma yapmalarõ yararlõ olacaktõr. 
Bugünkü milli ekonomik yapõ, bu sahada hõzla gelişen ihtiyaçlar uçak motorlarõ konusunun en 

üst seviyede ele alõnmasõnõ gerektirmekte, aksi halde plansõz gelişmeler sonucu en büyük zararõn 
milli menfaatlerde yaşanacağõ gerçeğini ortaya çõkarmaktadõr. 1nci Hava İkmal Bakõm Merkezi 
Komutanlõğõ Türk havacõlõk tarihinin kendisine yüklediği bilinç ve sorumluluk ile uçak motorlarõ 
sahasõnda da Türkiye�ye en uygun modelin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde aktif görev 
almaya hazõrdõr. 
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