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ÖZET
Bu makale, Türk Hava Kurumu (THK) Uçak Fabrikası’nın kuruluşuna II. Dünya Savaşı yılları bo-
yunca yardım etmek üzere Türkiye’ye gelmiş Polonyalı uçak tasarımcısı, mühendis ve teknisyenlerin 
öyküsünü anlatmaktadır. Polonyalı mühendislerin idaresindeki THK Fabrikası, 1941-46 yılları arasın-
da İngiliz üreticiden alınan lisansla Miles M.14A’lar, ayrıca kendi tasarımı uçaklar üretmişti. Polon-
yalı mühendisler, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği Bölümü’nün kurulmasına da 
önemli bir katkı yapmışlardı.  
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ABSTRACT
This article describes Polish designers, engineers and technicians’ stories, who had come to Turkey to 
help establish the Turkish Aeronautical Association (THK) Aircraft Factory during the Second World 
War. In the years between 1941 and 1946, the THK Factory headed by Polish engineers produced un-
der licence from British manufacturer Miles M.14A, and also aircraft of its own design. Polish engine-
ers made also a significant contribution to the establishment of Aeronautical Engineering Department 
in Istanbul Technical University.
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1. BİR VİZYONER: JERZY 
WEDRYCHOWSKİ

İ kinci savaş yılları, Polonya ve Türkiye arasında havacılık 
alanında belki ilk değil, ama ilkine göre çok daha kalıcı 
meyveler veren bir işbirliğinin kurulduğu yıllardır.

“Polonyalıların II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’deki çalış-
maları, büyükçe bir –THK atölyelerine bizatihi Türkler tara-
fından ‘Türkiye’deki Leh fabrikası’ denecek kadar 
çok sayıda– Polonyalı mühendisler grubunun çalış-
tığı yegâne örnek” [1].

Bu işbirliğine doğru ilk adımı ileri görüşlü ve iddialı 
bir mühendis atmıştı. Polonya Deneysel Havacılık 
Atölyeleri Müdürü Mühendis Jerzy Wedrychowski, 
savaşın er geç sona ereceğini ve daha fazlası Hitler’in 
kaybedeceğini öngörüyor olsa gerekti, çünkü bu 
olduğunda bağımsızlığını geri kazanacak ülkesine 
geri dönüp, “yeniden ayağa kaldırılmakta olan Po-
lonya havacılığı için yeni uçak tasarımları yapılması 
uğraşına hemen” girişmeyi planlamaktaydı [2]. Bu 
hedefine erişmek için, savaştan önce Polonya’da ba-
şarılı çalışmalar yapmış, ama Polonya’nın işgaliyle 
birlikte dünyaya dağılmış, başta Fransa ve İngiltere 
olmak üzere gurbette kendi mesleki yeterliliklerine 
pek uygun olmayan işlerde çalıştırılan Polonya-
lı tasarımcı ve teknisyen kadrolarının elverdiğince 
büyük bir kısmını tek bir fabrikada toplamak çabasına giriş-
mişti. Zira savaşın ardından, “havacılık teknolojisinin çok 
çabuk geliştiği bir dönem olan savaş sırasında en yeni eri-
şimlerle irtibatlarını ve tasarımda ekip çalışması becerilerini 
yitirmemiş, birbirleriyle uyumlu tasarımcı ekiplerinin yeni-
den” oluşturulması anca böyle başarılabilirdi [3]. Savaştan 
önce Polonya’nın uçak ihraç ettiği ülkeler olan Romanya ve 
Yugoslavya’da yaptığı ilk girişimler sonuçsuz kaldı [1]. Bu 
arada, 1941 yılı başında Türkiye’de bir çalışma alanı doğ-
muştu: “Türk hükümeti, Türk işçilerin yardımıyla (ilk sırada) 
bir uçak ve motor fabrikasının örgütlenmesini yapmak üzere 
ülkelerine bir grup havacılık uzmanının yönlendirilmesi için 
İngiliz hükümetine başvurmuştu. Bu uçaklar Fransız, Alman 
ve İngiliz üretimi olan, ne ki savaşın patlak vermesi ve bu 
ülkelerin kendi uçak sanayilerini kendi harp gereksinimlerine 
yönelik üretime angaje etmeleriyle birlikte teslimatları ke-
silmiş uçaklar kullanan Türkiye’nin eğitim gereksinimlerini 
karşılayabilecekti. Bu öneri İngiliz hükümeti için çok elveriş-
liydi, çünkü Türkiye’yi olabilecek en kuvvetli şekilde Hitler 
karşıtı devletlere bağlamak istiyorlardı; özellikle de Winston 
Churchill, Avrupa üzerine harekâtın Fransa’dan değil, ama 
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan Polonya’ya şeklinde 
yapılması gibi, daha o tarihlerde açığa çıkmamış bir niyet ta-

şıyordu.” Ama diğer yandan, tümüyle savaşa yönelik üretime 
kitlenmiş İngiliz havacılık sanayinin üzerine fazladan bir iş 
yükü daha yüklemek istemiyordu [3]. Wedrychowski’nin Po-
lonyalı havacıları bir çatı altında toplamak yönündeki çabaları 
da bilindiğinden1, iki kişilik düşük kanat eğitim uçağı Miles 
M.14A Magister dokümantasyonun Türkiye’ye verilmesi, 
yeni açılacak atölyelerde üretimine başlanmasını ise Polonya-
lı mühendislerin yapması değerlendirildi [1].

2. ÇANAKKALE GAZİSİ GENERAL 
LUDOMİL RAYSKİ

Bu öneri Türk tarafınca olumlu karşılanmıştı ki bunda 
Polonya’yla Türkiye arasında daha önceki yıllarda sınanmış 
işbirliği deneyimin de kuşkusuz etkisi vardı. 1936’da “Türk-
ler 40 tane P.24A ve C ile sonradan 20 uçak daha üretebilmek 
için hammadde ve yarı mamuller almışlardı [4]. Devamında, 
1937’de Kayseri’de, bu uçaklardan lisanslı olarak, parçaları-
nın çoğu da Polonya’dan getirilmiş 50 adet üretmiş olan uçak 
atölyeleri örgütlemişlerdi” [3]. Polonya hava sanayi ürünleri-
nin Türklerde uyandırdığı itimat duygusu üzerine, Jerzy Jedr-
zejewski ilginç bir anekdot anlatır: Polonya’da müsabakalara 
katılan bir Türk planörcü paraşütle iniş yapmak zorunda kal-
mıştır, yere indiğinde korkup korkmadığını sorarlar. Verdiği 
yanıt çok hoştur: “‘Korkmak mı? Neden korkacakmışım? Pa-
raşütüm PZL’ti ya!’ Gerçi PZL paraşüt üretmemiştir, dolayı-
sıyla burada bir hata yapmıştı, ama önemli değil” [5].

Türkiye’nin 1936-37 arasında havacılık sanayi alanında ken-
disine partner olarak Polonya’yı seçmesinde belirleyici ol-
duğu varsayılabilecek ana faktör, Polonya Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı makamında bir Çanakkale gazisinin ve eski bir 

 Resim 1. Miles Magister (A. Glass Arşivi)

1 Bunun İngiltere tarafından biliniyor olması gerekli, zira Wecdrychowski, Polonyalı havacılar için “görece olarak bağımsız bir çalışma ortamının Fransa ve 
İngiltere’deki fabrikalarda bulunması” denemelerine de girişmiş, ancak bunda başarılı olamamıştı [3].
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Osmanlı vatandaşının oturuyor olmasıydı. Buna mutlaka bir 
parantez açmak gerekiyor: 1936-39 yılları arasında Polonya 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yapan Ludomil Rays-
ki (1892-1977), Çanakkale Harbi’nde görev yapan az sayı-
da pilotumuzdan biriydi. Bunun ilginç de bir hikâyesi [6]2 
vardır: I. Dünya Savaşı’nın başında Avusturya-Macaristan 
ordusunun Polonya lejyonunda savaşan Rayski yaralanmış, 
Viyana’da bir hastanede yatmaktadır. “Tedavisinin bitişi, Os-
manlı İmparatorluğu’nun savaşa giriş tarihine rastlamaktadır. 
(…) Hâlâ Türk vatandaşıdır3, dolayısıyla Osmanlı Ordusu’na 
katılma celbi alır. 1 Mart 1915’te, Çanakkale Müstahkem 
Mevki Nakliyat Müfrezesi’nde göreve başlar. (…) Gelibolu 
Yarımadası’ndaki çarpışmaların son döneminde, cephe hattı 

üzerinde uçarken iki kez yaralanmıştır” 
[6]. Osmanlı Ordusu’ndan Harp Madal-
yası, Liyakat Nişanı ve Mecidiye Nişanı 
almıştır [6].

3. TAYYARE FABRİKASI

Parantezi kapayıp konumuza dönüyoruz: 
Wedrychowski’nin çabalarıyla organize 
olup, çeşitli yönlerden4 maceralı yol-
culuklarla5 Türkiye’ye varan Polonyalı 
havacıları zor ödevler bekliyordu. 1941-
1946 arasında on binlerce saat mesai 
harcayarak6, o zamana değin bir tamir 
ve bakım atölyesi olarak kullanılan THK 
tesislerini Türk Hava Kurumu Tayyare 
Fabrikası olarak örgütleyecekler, 60 adet 

Miles Magister uçağı ve eğitim planörleri 
imal edecekler, bu arada kendi tasarımla-
rını da yapacaklardı7.

4. ÖZGÜN TASARIMLAR

Fabrikanın müdürlüğü görevini üstlenen Wedrychowski’nin8 

bütün hayali fabrikanın kendi tasarımları-
nı yapabilmekti. Zira tasarım faaliyetinin 
grubu zinde tutacağını ve aynı zamanda 
da genç Türk mühendisler için iyi bir okul 
olacağını, dolayısıyla da fabrikanın ge-
lişimini devam ettirebilmesi için sağlam 
bir temel oluşturacağını düşünmektedir 
[3]. Teisseyre, İngiltere’den gelir gelmez, 
Türk kaynaklarında etüt bürosu olarak 
anılan Proje Ofisi’nin başına geçmiş ve 
Türkiye’den ayrılacağı 1946 Eylül’üne 
kadar da o görevde kalmıştır. Duleba 
Hoca, fabrikanın bu yıllar içerisinde ger-
çekleştirdiği tasarım çalışmalarını daha 
çok bir ekip çalışmasının ürünü olarak 
sunmaktadır. Örneğin THK-2 eğitim ve 
akrobasi uçağının tasarımın üç mühendi-
sin ortak projesi olduğunu yazar: “Gövde-
yi (kuyruklarıyla birlikte) Mühendis Teis-
seyre, kanadı ve şasiyi Mühendis Duleba 
ve Mühendis Rogalski projelendirdi” [7]. 
Ama başka bir kaynakta şöyle bir bilan-
ço çıkartılmaktadır: “Mühendis Teissey-
re yönetimindeki Polonyalı tasarımcılar 
Türkiye’de beş yıl içinde 6 uçak gövdesi 
projelendirerek inşa etmiş olup, bunların 
4’ü doğrudan onun (Teisseyre’nin) pro-
jesidir. Önce, tek kişilik akrobasi uçağı 
THK-2 yapılmış, onun peşi sıra iki motor-
lu sıhhiye uçağı THK-3, iki motorlu küçük 
yolcu uçağı THK-4, turistik uçak THK-7 
gelmiştir. 1946 Eylülünde Polonya’ya dö-
nen Teisseyre bu projeyi bitirememiştir. 
Prototip olarak inşa edilmiş THK-1 amfibi 
hücum planörünün 1943’te Polonya ekibi 
tarafından çalışılmış olması ilginçtir” [13]. 
Dönemin birebir tanığı olan Duleba Hoca 
ise fabrikanın kendi tasarımlarını dört baş-
lık altında özetler: THK-1, THK-2, THK-
5 ve THK-11 [7].

Bu sonuçlar, alt etmek zorunda kaldıkları 

birçok (örneğin malzeme tedariki10, dil engeli, yetişmiş ele-
man eksiği vs. gibi) zorlukla beraber düşünüldüğünde, hiç de 
küçümsenebilecek bir başarı değildi. Belki bir tek THK’nin 

 
Resim 2. Çanakkale Müstahkem Mevki Havacıları. Başının üzerinde artı işareti olan Rayski’dir 
(Krakow Havacılık Müzesi, Katalog No: B44). Resim, 2009 yılında Piotr Nykiel’in arşivlerde yaptığı 
araştırmalar sırasında bulunmuştur. Bkz. www.navyingallipoli.com

2   II. savaştan sonra yaşadıkları ise biraz hüzünlüdür. Şöyle: “(…) hava kuvvetlerinin II. Dünya Savaşı’na hazırlıksız yakalanışının suçu onun üzerine yıkıldı. Ge-
neral rütbesi geri alınan Rayski, 1940-45 yılları arasında, ağırlıklı olarak İngiliz Hava Kuvvetleri’nde (binbaşı rütbesiyle) komutanlık yetkisi olmayan bir pilot 
olarak uçmuştur. 1945’ten sonra İngiltere’de göçmen olarak kalmaya karar verir; orada ölür ve gömülür. 1993 yılındaki iade-i itibar kararıyla naşı Varşova’ya 
getirilmiş ve Ordu Katedrali’ne konulmuştur” [6]. 

3 Zira babası Teodor Rayski, 1863 Ocak Ayaklanması’ndan sonra Osmanlı’ya sığınan mültecilerdendir. Osmanlı Ordusu’nda yüzbaşı rütbesine yükselmiş, emek-
li olduktan sonra, işgal altında da olsa Polonya’ya dönmüştür. Rayski ailesinin Krakow’da oturdukları bina minarelidir ve Krakow’daki yegâne minareler de 
bunlardır [6].

4 Bu yönleri şöyle belirleyelim: İngiltere, Fransa ve Romanya. Örneğin THK Uçak Fabrikası’nda Tasarım Ofisi’nin başına getirilecek olan Jerzy Teisseyre, 
Türkiye’ye İngiltere’den gelmiştir. Orada, teğmen rütbesiyle Polonya hava kuvvetlerinin hava ikmal sınıfınında görev yapmaktadır [13]; anlaşılıyor ki İn-
giliz Hava Kuvvetleri bünyesinde Polonyalılardan kurulu bir kuvvet vardır. Sonra Glass, Wedrychowski’nin “Fransa’dan devşirdiği” mühendisler olarak 
Andrzej Anczutin, Franciszek Janik, Zbigniew Arndt ve Jerzy Belkowski isimlerini sıralar; Vichy Fransası’ndan gelen bu mühendislere çıkış yapabilmeleri 
ve Türkiye’ye kadar sorunsuz yolculuk yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmişti [1]. Polonyalıların 21. grubuyla Türkiye’ye gelip (1 
Ekim 1940) Ahşap Şubesi’nin başına geçen (sonra fabrikanın itfaiye ekibini de kuracak olan) Polikarp Wrobleski ise Romanya’da IAR Uçak Fabrikaları’nda 
çalışırken, Almanların Romanya’ya girmesi üzerine gruba katılmıştır [7]. “(…) 1941 yılı başında başlanıldı. Önce Türkiye’ye gelmiş ve iş arayan 18 Polonyalı 
istihdam edildi ki bunlar içinde –Müh. J. Wedrychowski hariç– Romanya’dan gelmiş bulunan yedi uçak mühendisi ve teknikeri bulunuyordu: Jan Abczynski, 
Wilhelm Gibalka, Jerzy Hoffman, Jan Tuszynski, Jerzy Osinski, Wincenty Perlowski, Polikarp Wroblewski” [3].  

5 Bu maceralara bir örnek: “Mühendis J. Wdrychowski’nin Türk yetkililer tarafından desteklenen çabaları neticesinde, İngiliz ve Londra’daki Polonya hükümeti 
yetkilileri, Büyük Britanya’daki altı uçak mühendisinin Türk havacılık sanayinde çalışmak üzere askerlik vazifelerinden yahut uçak fabrikalarındaki görevle-
rinden çıkartılmalarına izin vermişti. Bunlar, Mühendis Leszek Duleba, Jozef Dziewonski, Jozef Lekszycki, Jezy Lewczuk, Stanislaw Rogalski, Jerzy Teisseyre 
idi. Londra’dan 20 Şubat 1941 tarihinde hareket ettiler ve deniz yoluyla Afrika etrafından dolanıp Cape Town üzerinden Ankara’ya 1 Mayıs tarihinde vardılar, 
zira askeri harekâtlar sebebiyle Akdeniz’den geçmeleri imkânsızdı” [3]. Ya da başka bir örnek: Vichy Fransası’ndan gelenler, “Şark Ekspresi’yle Paris’ten 
İstanbul’a geliyorlardı. Ne var ki Anczutin’in parasının olmayışı bir sorundu, dolayısıyla başının çaresine başka türlü bakmaya karar verdi ve bütün yolu vagon 
bogeyinde gitti. Bir şekilde düşmemeyi başarmıştı –ki yol da 2 gün sürüyordu –ama gürültü yüzünden (özellikle de fren gürültüsünden) yaşamının sonuna dek 
işitme güçlüğü çekti” [1].

6 Magister’lerin kullanıma alınması için harcanan mesai saati bunu kanıtlıyor: 20.000 saat [1].
7 Wedrychowski’nin proje ofisinin faaliyetlerini eğitimle ilişkili gördüğünü de vurgulamak gerek, şöyle: “Fabrikanın organize edildiği ilk andan itibaren Müdür 

Wedrychowski’nin ideali kendi tasarımları olan uçakların inşa edilmesiydi. Bu, bir taraftan tasarımcılar grubunu bir ‘eğitim’ içinde tutuyor ve yeni çözümler 
aranmasına olanak veriyordu, diğer taraftan da genç Türk mühendisleri için iyi bir okuldu ve fabrikanın gelişimini devam ettirilebilmesi için temeller kazandı-
rıyordu” [8].

Resim 3. THK Fabrikası (A. Glass Arşivi)

 

8   Ki yardımcısı da “diplomalı Türk mühendis Selahattin Beler”dir [3].
9 Bkz. http://www.ole-nikolajsen.com, son erişim: 22.08.2014.
10  Bir örnek:  “Fabrika tarafından en çok sayıda kullanılan malzeme havacılık ahşabıydı. Miles Magister’ler savaş şartlarında getirilmesi çok güç olmuş spruce’dan 

(Kanada ladini) projelendirilip yapılıyordu. Bu sebeple THK’daki çalışmanın başından itibaren Polonyalılar, yurt içindeki Türk ağaçlarının uçak inşaatına uy-
gulanmasına çalışmışlardı. (…) Uçak inşaatına uygun ahşap arayışı kerestecilerde yahut orman işletmeleri devirme ağaç depolarında yahut doğrudan doğruya 
ormanlarda sürdürülüyordu. Oralara gidişler hayli zahmetliydi: (…) Buna rağmen, harici muayenelere göre havacılık konstrüksiyonlarında kullanılabilecek 
biraz tahta bulmak başarılmıştı” [9].

Akrobasi Uçağı THK-2

THK-11 Turistik Uçağı

THK-11 Turistik Uçağı

THK-10 Yolcu Uçağı (altı kişilik)

Resim 4. Prototipler (A. Glass Arşivi)
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kendi tasarımlarında istedikleri sonuçları elde edememişlerdi: 
Bu tasarımları daha ziyade, sadece prototip olarak kalmış, seri 
üretimlerine geçilememişti, ancak dönemin tanıklarını dinle-
yen araştırmacılar, bunun THK ile askeriyenin aynı rekabet 
alanında faaliyet göstermelerinin bir sonucu olduğunu ima 
ederler11.

5. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
“TAYYARE MÜHENDİSLİĞİ ŞUBESİ”

Savaşın bitiminden sonra Türkiye’den ayrılacaklarını bilen 
Polonyalılar, yoğun bir çalışmayla harekete geçirdikleri fab-
rikayı kendilerinden sonra ehil ellere bırakmak istiyorlardı. 
Aynı hedefi, yabancı uzmanlardan bağımsız bir havacılık 
sektörü kurmayı hedefleyen Türk tarafı da paylaşıyordu. Bu 
amaçla, yine Polonyalı mühendislerin öncülüğünde, İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde bir tayyare bölümü kurulmuştu: 
“1941 sonbaharında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak 
inşaatı ihtisas dalı harekete geçirildi. İki haftada bir birkaç 
günlüğüne Ankara’dan İstanbul’a giden Mühendis St. Ro-
galski ve Mühendis J. Teisseyre tasarım ve uçak oluşturma 
derslerini; uçak motorları teorisi ve inşası dersini ise Mühen-
dis J. Belkowski Fransızca olarak veriyorlardı. Havacılık ta-
sarımları dayanıklılık ders notları Fransızca olarak Mühendis 
F. Janik ve Mühendis L. Duleba tarafından yazıldı. Bunlar 
Türkçeye tercüme edilmişti ve dersler sıkı sıkıya bunlara göre 
teknik üniversitenin bir Türk hocası tarafından veriliyordu. 
Ders notlarının müellifi olan Polonyalılar sınavlarda asistan-

lık yapıyorlardı. Bu havacılık kursunun mezunu birçok genç 
Türk mühendis, önce Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası’nın 
tasarım ofisinde kısa bir staj gördüler, akabinde 1945’te KA 
Birleşik Devletler Boeing Uçak Fabrikası’na staja gönderil-
diler. Bir sene sonra THK Uçak Fabrikası’nda çalışmak üzere 
döndüler” [9].

6. VEDA

Savaşın bitişiyle birlikte THK Fabrikası’nın Polonyalı çalı-
şanları Türkiye’den gruplar halinde ayrılmaya başlarlar. 1946 
yılının Haziran ayında fabrikada sadece birkaç Polonyalı kal-

 
Resim 6. THK-2’nin Önünde Poz Vermiş Fabrika Çalışanları: Ortadaki Beyaz Pardösülü, Polikarp 
Wroblewski (A. Glass Arşivi)

 
Resim 7. THK-5 (A. Glass Arşivi)

 
Resim 8. THK-10 Yolcu Uçağı (Ole Nikolajsen Arşivi)9 

 
Resim 9. THK-11 (A. Glass Arşivi)

11 Glass, orduyla THK arasındaki rekabetin kurum tasarımlarının yazgısına önemli bir etkisi olduğunu yazdıktan sonra, birkaç sayfa ileride aynı konuya döner ve 
Duleba’nın şu izlenimini aktarır: “(…) Bir ara Duleba Hoca’yla, öz tasarımların kullanılmasındaki isteksizliğe neyin neden olduğunu konuşmuştum. Nedenin 
basit olduğunu söylemişti: Satın alım atraksiyonu bol, masrafları şirketten yurt dışı görevlendirmelerle bağlantılı oluyordu –yani ilginç bir gezi! Bunun üzerine 
bir de çoğu zaman satış komisyonları geliyordu. Yerli tasarımlarda böyle bir şey söz konusu değildi” [1]. Buna benzer bir yakınmayı Şükrü Er de fabrikaların 
1950’de kapatılmasına bağlı olarak dile getiriyor: “Şükrü Er, özellikle 1947 yılından sonra Türkiye’nin ihtiyacı olan uçakların siparişlerini, THK uçak fabrikası 
yerli uçak imal ettiği halde yabancı ülkelere verdiğini (…) söylemektedir” [10]. 

 
Resim 10. THK Başkanlığı’nın Teknik Üniversite’de Uçak Mühendisliği 
Şubesi kurulmasına yönelik olarak Başbakanlığa gönderdiği öneri yazısı. 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Fon No: 30 10 0 0 –Kutu No: 61 – Dosya No: 
409– Sıra No: 15

 
Resim 5. THK-1 Yapım Aşamasında (A. Glass Arşivi)

Tasarımına 1941’de 
başlanılan ve 1943’te 
1 adet üretilen THK-1 
Nakliye Planörü

1943-44 yılları arasında 
tasarlanan ve ordu 
tarafından siparişi 
yapılmadığı için 
üretimine geçilmeyen 
THK-2 Akrobasi Uçağı 
(MKEK-7)

Projelendirmesi 1944-45 yılları arasında yapılan THK-5 
Nakliye ve Sıhhiye Uçağı (Danimarka’ya ihraç edilen THK-5A)

THK-5’in bir türevi olan THK-10 Yolcu Uçağı 
(MKEK-5)

Projelendirmesine 1945’te başlanılan ve inşası Türk 
çalışanlar tarafından 1947’te bitirilen THK-11 Turistik 
Uçağı
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Resim 11. Polonyalı Mühendisler (A. Glass Arşivi)

mıştır, onlar da “(Ki bunların arasında Müh. J. Wedrychows-
ki ve Müh. S. Rogalski de vardı.) tesisin Türk mühendislere 
aşamalı olarak devredilmesi maksadıyla, fabrikada 1948’e 
kadar” kalacak [3], fabrikayı “Türk dostlarına” [2] teslim et-
tikten sonra ülkemizden ayrılacaklardır. Polonyalı kadronun 
kilit isimlerinden Jerzy Wedrychowski ve Stanislaw Rogalski, 
savaş sonrasında Birleşik Devletler’e yerleşmiş ve kariyerle-
rini orada sürdürmüşlerdir. Yine önemli tasarımcılardan Jerzy 
Henryk Teisseyre ve Leszek Duleba ise Polonya’da kalarak 
özellikle eğitim çalışmaları üzerinde yoğunlaşmışlardır [11, 
12, 13, 14].
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