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Postacı kapıyı bir defa çaldı, açtım; önceden haber verildiği için bekledğim o paket kucağımda idi… 
…itina ile açtım ve yaklaşık 30 yıllık bir film şeridi geçti gözlerimin önünden; bu özel duygu 
ve düşünceleri kaydedip paylaşmak istedim. 

 

Paylaşımıma en yakışan başlık da “Üçlü ‘Gurur ve Mutluluk’ Sarmalı” oldu… 
 
 

İnsan, Her Faaliyetin Temel Taşıdır! 
 

Türk Hava Kuvvetleri üniforması ile yaptığım görevimin, 1986-1999 arası dönemde,  
• F-16 uçağının F110 motoru ve motor kontrol ve aksesuarlarının bakım-onarım ve test 

kabiliyetlerinin yurtiçinde kazanılması olarak özetleyebileceğim "Pençe Projesi" 
• Pençe Projesi içinde, General Electric şirketi ürünü motorlara yönelik üretici ile 

kullanıcı arasındaki teknik/teknolojik ve lojistik arakesit olarak gördüğüm, temsilcilik 
hizmetleri ile ilişkili "Motor TekTem Hizmetleri & Veri Merkezi" oluşturulması, 

her zaman farklı andığım ve yönettiğim takımımla yapabildiklerimle çok farklı gurur 
duyduğum projelerden olmuştur. Hem "Pençe Projesi" ve hem de "Motor TekTem Hizmetleri 
& Veri Merkezi" konularını, mesleki kariyerimde uykularımı kaçıran hayallere yer verdiğim 
"CAN'CA Gökyüzüne Karşı Hayaller" serisinde de yer vermiştim. 
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"Teknik Temsilcilik“ alanında sadece teknolojik içerik değil, özgün ve milli bir iş modeline 
dayalı o organizasyon içinde son derece dikkatle ve özenerek yapılan değerlendirmelerle 
görev alan üstün nitelikli mühendisler de aklımın ve gönlümdeki en müstesna yerlerini hep 
korumuştur.  

 
 

Uzgörü, Projede Hayatîdir! 
 

Türk Hava Kuvvetlerinden emekliliğim sonrası, 2005 yılından itibaren, havacılık-savunma 
ve endüstriyel ürünleri ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan 17 şirketi ülkemizde 
temsil eden bir kuruluşta üst düzey bir görev almıştım.  
 

Temsil ettiğimiz şirketlerden biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan 
serbest uçuşlu gemisavar füzesi üreticisi bir Avrupa şirketi idi. Bu şirketin, özellikle 
"Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı" ve "Otomatik Hedef Algılama" gibi alanlarda sahip 
olduğu potansiyel, temsilciliğimizin de katkıları ile ulusal değer ve potansiyel oluşturacak 
bazı temel çözümlerin Roketsan şirketimizde ele alınmasına, uygulamaların başlamasına 
sebep olmuş ve gelişmeler tüm tarafları memnun edecek şekilde sürmüştü… 
 

Ardıl gelişmeler de o uzgörü ile örtüşecekti. 
 

Muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz 
hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya ve 
satha kullanılan seyir füzesi olarak tanımlanabilecek Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat 
(Stand-Off Missile, SOM) yıllar sonra her iki ülkenin de proje ortağı olduğu o 5’inci Kuşak 
Savaş Uçağı projesinde milli ürünleri olarak ana üretici şirket ve ülke ile yapılan görüşme 
masasında yer aldı… 

 
 

İşbilenlerin Aynı Amaca Yönelik Dürüst ve Samimi İşbirliği Sürdürülebilir Başarının 
Sırrıdır 
 

Alt başlıkta yer verdiğim bu söylemim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) içinde 2009 
yılından sonra görev aldığım ve son 3 dönem "Öğretim/Eğitim ve Ar-Ge” faaliyetlerinden 
sorumlu Başkan Yardımcılığını da üstlenerek, bu meclisi temsilen, 

• YÖK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki “Sivil Havacılık Komisyonu", 
• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Ar-Ge Komisyonu", 

üyesi olarak aktif görev yaptığım Türkiye Sivil Havacılık Meclisi (TSHM) yıllarımdaki deneyim 
ile ifade edilmiştir. Bu makale de bu söylemin bir doğruluk teyidi, ispatıdır.  
 

Şöyle ki; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın daveti ile, 4 Nisan 2017 günü yapılan 
komisyonda TOBB temsilcisi idim… Gündemde, Kale Araştırma Geliştirme A.Ş. tarafından 
yapılan Ar-Ge Merkezi başvurusunun değerlendirilmesi vardı. 

 

 
 

Ön incelemeleri yapan akademisyenlerin raporlarını esas alarak yaptığımız değerlendirmeler 
sonunda öneriyi onayladık; Kale Araştırma Geliştirme A.Ş. Türkiye'nin 429'uncu (havacılık 
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alanında 6'ncı) Ar-Ge Merkezi oldu! Bu merkezdeki faaliyetleri ile havacılık ihtiyaçlarına 
cevap veren katma değeri yüksek ürünler gerçekleştirmelerini dileyerek Kale Grubu ve Kale 
Araştırma Geliştirme A.Ş. sermayedarlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını kutladım. 

 
 

Gelelim, o üçlü “Gurur ve Mutluluk” sarmalına…  
 

1. Türkiye'nin 429'uncu (havacılık alanında 6'ıncı) Ar-Ge Merkezi olarak başvurusunu 
onayladığımız Kale Araştırma Geliştirme A.Ş.nin Genel Müdürü, "Teknik Temsilcilik 
Hizmetleri ve Veri Merkezi" için Pençe Projesinde 21 yıl önce aramıza katılan meslektaşım 
sevgili Cüneyt KENGER idi; gururlanmış ve tarifsiz mutlu olmuştum!  
 

2. TUBİTAK SAGE & Roketsan öncülüğündeki süreçte, SOM ürününü hayata geçirmede önemli 
gelişmeler sağlamıştı; gururlanmış ve tarifsiz mutlu olmuştum!  
 

3. Kale Araştırma Geliştirme A.Ş. ele aldığı, özellikle seyir füzeleri, gemisavar füzeler ve hedef 
uçak gibi insansız platformların kullanımına yönelik optimize edilmiş bir güç grubu tasarımı 
ve üretimi ile ülkemizin ilk Turbojet Motoru olarak ortaya çıkan KTJ3200 motoru SOM Seyir 
Füzesi ve ATMACA Gemisavar Füzesi’nde kullanılacaktı; gururlanmış ve tarifsiz mutlu 
olmuştum! 

 
 

Sonraki gelişmeleri de izledim; KTJ3200 motoru, 
• İrtifa Test Sisteminde, farklı irtifa / hız şartlarında performans testleri yapılmış, 
Ayrıca, 

o Mukavemet, 
o Su Alımı, 
o Bozuntu, 
o Çevresel (MIL-STD-810) Etki, 

testlerine tabi tutularak kalifiye edildikten sonra teknoloji gösterimi gerçekleştirilmiş, eğitim ve 
bakımı ile Teknik Veri Paketi (TVP) hazırlanması tamamlanarak ilk ürünleri müşterisi Roketsan’a 
Eylül 2021 içinde teslim edilmişti. 
 

Bugün de postacı kapıyı bir kere çaldı… 
…”KTJ3200 & SOM” maketimi üçlü sarmalda gurur ve mutlulukla aldım! 

 

 
 

Teşekkürler Kale; KTJ3200 motorunu hep caydırıcılık işlevi ile anımsayalım dilerim. 
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