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Havacılık, uzay ve savunma sanay��nde 
�şb�rl�kler� oluşturarak sektörün oyuncularını doğru 
projelerle buluşturmayı hedefl eyen Havacılık ve 
Uzay Kümelenmes� Derneğ� (HUKD), son 6 yıldır 
gerçekleşt�rd�ğ� somut projeler�yle Türk�ye’dek� büyük 
b�r açığı kapatıyor. Kurucuları arasında sanay�c�ler ve 
akadem�syenler�n bulunduğu HUKD’un Koord�natörü 
Zeynep Üçok, derneğ�n dünü, bugünü ve geleceğ�n� 
KOSBİ Aktüel’e anlattı.

Kuruluşlarından bugüne kadar g�tg�de büyüyen ve 
güçlenen Türk havacılık, uzay ve savunma sanay�� �ç�n 
üret�m, mühend�sl�k, tasarım ve Ar-Ge alanlarında dünya 
�le rekabetç� b�r sev�yeye gelmes�n� hedefl ed�kler�n� 
�fade eden Üçok, kurduğumuz �let�ş�m köprüler�yle 
hal� hazırda faal�yet gösteren veya göstermek 
�steyen f�rmaların tekn�k, teknoloj�k altyapılarını    
güçlend�rmeler�n� önemsed�kler�n� söyled�.

Derneğ�n�z hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z?

HUKD 2010 yılının Ocak ayında Ege Ekonom�y� 
Gel�şt�rme Vakfı (EGEV), Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) ve 
yerel yönet�mler�n desteğ�yle kuruldu. HUKD’un kurucu 
başkanı Ege Ün�vers�tes� Ege Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. Hasan Sem�h Güneş. 2012 yılından bu 
yana da Yönet�m Kurulu Başkanlığı’nı Kale Tekn�k Bölüm 
Başkanı Osman Okyay yürütüyor. Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcımız �se Az�z Meydan. HUKD’un şu anda 
67 üyes� bulunmaktadır. Bu üyeler�n büyük çoğunluğu 
sektör f�rmalarından oluşmakta. Bünyem�zde, �let�ş�m 
ağını kuvvetlend�rmek �ç�n organ�ze sanay� bölgeler�, 
yerel yönet�mlerden, öneml� ün�vers�telerden 
akadem�syenler ve sanay� deney�m� yüksek b�reysel 
üyeler�m�z bulunmaktadır. 

Türk havacılık ve 
uzay sanayii onlara emanet

Bugüne kadar neler yaptınız? 

HUKD olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar 
g�tg�de büyüyen ve güçlenen havacılık, uzay ve 
savunma sanay�s� �ç�n üret�m, mühend�sl�k, tasarım 
ve Ar-Ge alanlarında rekabetç� b�r sev�yeye gelmes�n� 
destekleyecek projeler gerçekleşt�rd�k. Bu kapsamda 
�lg� alanımız �ç�nde bulunan sektörlerde faal�yet 
gösteren veya göstermek �steyen f�rmaların tekn�k, 
teknoloj�k altyapılarını güçlend�rmeler�ne yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Onlar �ç�n �let�ş�m kanalları 
oluşturarak, ulusal sanay�m�z�n ve yetk�nl�kler�m�z�n 
tanıtımına katkıda bulunmak, söz konusu altyapıyı 
destekley�c� projeler oluşturmak, ün�vers�te sanay� 
�şb�rl�ğ�n� güçlend�rmek ve meslek� eğ�t�me ver�len 
önem�n artırılması �ç�n projeler üret�yoruz. Özele 
�nd�ğ�m�zde �se kümelenme üyes� f�rmalarımızın hem 
yerel hem de yabancı otor�telerle sürdürüleb�l�r �let�ş�m 
kanalına sah�p olab�lmeler� �ç�n, yurt�ç� ve yurtdışı 
çoğu sektörel toplantı ve etk�nl�ğe dernek olarak 

Dernek olarak, mesleki 
eğitimi gerçekten memleket 
meselesi olarak görüyoruz. 
Tüm ileri teknoloji içeren 
sektörlerde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de teknisyen 
ve teknikerlerin yetkinlikleri 
çok önemli. 
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katılıyoruz. Yerel otor�telerce düzenlenen b�lg�lend�rme 
ve eğ�t�m toplantılarını tak�p ed�yoruz. Kümelenme 
�ç�nde b�lg� akışı sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası 
çapta tanınırlıkları göz önüne alındığında katıldığımız 
başlıca organ�zasyonlar ILA Berl�n A�r Show, Par�s A�r 
Show, AEROMART Toulouse ve benzer� BCI Aerospace 
etk�nl�kler�, IDEF göster�leb�l�r. Örneğ�n 2014 yılında 
gerçekleşt�r�len ILA Berl�n A�r Show’a 7 kümelenme 
üyes� f�rmamızla b�rl�kte katılım sağladık ve ver�ml� 
toplantılar gerçekleşt�rd�k. Söz konusu büyük etk�nl�kler 
dışında, yurt �ç�nde ün�vers�telerce düzenlenen b�rçok 
organ�zasyon hem desteklenmekte hem de sunumlar 
ve workshop’larla katılım sağlıyoruz. Ayrıca bel�rl� 
aralıklarla bakanlık tems�lc�ler�, TÜBİTAK tems�lc�ler� 
ve sektör yetk�l�ler� davet ed�lerek çeş�tl� b�lg�lend�rme 
toplantıları düzenlen�yoruz. Benzer şek�lde proje 
paydaşlarımızla b�r araya gelerek toplantı ve çalıştaylar 
düzenl�yoruz. 2015 yılı Mayıs ayında Kompoz�t 
Sanay�c�ler� Derneğ� �le b�rl�kte Teknopark İstanbul’da 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z “İler� Kompoz�tler Çalıştayı” büyük 
b�r �lg� görmüştü. Ayrıca HUKD as�l olarak SASAD 
üyes�d�r. Uluslararası alanda en fazla tanınan havacılık 
kümelenmeler�nden b�r�s�y�z. HUKD 2011 yılından 
ber� European Aerospace Cluster Partnersh�p yan� 
Avrupa Havacılık Kümelenmeler� Ortaklığının akt�f b�r 
üyes�d�r. Yönet�m�, Hamburg Av�at�on e.v. tarafından 
gerçekleşt�r�len b�rl�k, Avrupa havacılığının %90’ından 
fazlasını tems�l ed�yor.

“Meslek� eğ�t�m memleket meseles�”

Havacılık sanay�s�n�n en büyük sorunu ned�r?

Dernek olarak, meslek� eğ�t�m� gerçekten memleket 
meseles� olarak görüyoruz. Tüm �ler� teknoloj� �çeren 
sektörlerde olduğu g�b� b�z�m sektörümüzde de 
tekn�syen ve tekn�kerler�n yetk�nl�kler� çok öneml�. 
Ancak havacılık sanay�nde tüm sektörlerde olduğu 
g�b� �ş�n �ç�ne can güvenl�ğ�, yüksek sev�yede güven�rl�k 
konuları ve yüksek kal�te standartları g�r�nce tekn�k 
uzmanların eğ�t�mler�, becer�ler� ve hatta yaşam 
standartları çok kr�t�k b�r hal alıyor. Ülkem�zdek� 
havacılık sanay�ne �lg�, geçt�ğ�m�z yıllarda açıklanan 
Bölgesel Uçak Projes� �le b�rl�kte daha da arttı. Bu 
durum havacılığa �lg� duyan genç sayısını da muhakkak 
k� artırdı, fakat kar�yer söz konusu olunca 
a�leler ve öğretmenler çocukları 
doğrudan mühend�sl�k 
fakülteler�ne 

yönlend�rmekteler. Elbette k� mühend�sler�m�z�n çok 
başarılı olması b�zler �ç�n de öneml�. Ancak meslek� 
eğ�t�m almış kal�f�ye tekn�k uzmanlara her zamank�nden 
daha fazla �ht�yacımız bulunuyor. Sektörün dengel� 
şek�lde büyümes�nde bu uzmanların önem� çok büyük. 
F�rmalarımızın kal�f�ye tekn�k uzman bulmakta yaşadığı 
zorlukları hep�m�z b�l�yoruz. Projeler gerçekleşt�r�yor 
ve düzenl� olarak bütçem�z çerçeves�nde �ht�yaç sah�b� 
öğrenc�lere burs sağlıyoruz. Bu kapsamda organ�k 
bağımız olduğunu kabul ett�ğ�m�z EÜ Havacılık MYO 
en başta gel�yor. Ek olarak Selçuk’ta bulunan Selçuk 
Anadolu Meslek L�ses� – METEM de �l�şk�de olduğumuz 
okullar arasında sayılab�l�r. 

Projeler�n�z nelerd�r, yen� projeler�n�z olacak mı? 

Ekonom� Bakanlığı’nca yönet�len projeler bulunmakta. 
Kısaca UR-GE olarak b�l�nen Uluslararası Rekabetç�l�ğ�n 
Gel�şt�r�lmes�n�n Desteklenmes� programı KOBİ’ler�n 
altyapılarını eğ�t�mler �le gel�şt�rmey� ve dış pazarlarla 
�let�ş�mler�n� artırmayı amaçlıyor. HUKD olarak b�z de 
2011 - 2014 yılları arasında b�r UR-GE projes� tamamladık. 
Bu proje sayes�nde en büyük kazancımız havacılık 
sanay�nde faal�yet gösteren f�rmalarımızın b�r�nc�l �ht�yaç 

duyduğu kal�te belges� AS 9100’ün 
eğ�t�mler�n� düzenlemek 

oldu. Uluslararası 
bağlantılarımızla 

Osman OKYAY
HUKD Yönetim Kurulu Başkanı
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HUKD olarak biz de 2011-2014 
yılları arasında bir UR-GE projesi 
tamamladık. 

Zeynep ÜÇOK
HUKD Koordinatörü

Avrupa B�rl�ğ� (AB) tarafından fonlanan proje 
konsors�yumlarına oldukça kolay şek�lde 
er�şeb�lmekte, hem ortak arayışlarını f�rmalarımıza ve 
ün�vers�teler�m�ze yönlend�rmekte hem de HUKD olarak 
amaçlarımızla örtüşen projelerde yer almaya gayret 
göstermektey�z. 

EACP üyes� 9 havacılık kümelenmes�yle b�rl�kte 
havacılık alanında meslek� eğ�t�m s�stemler�n�n 
�ncelenmes�, farklılık ve benzerl�kler�n anal�z ed�lmes� ve 
ortak b�r program oluşturulup oluşturulamayacağına 
karar ver�lmes� amacıyla “European Sk�lls Hub for 
Aerospace” �s�ml� b�r AB Hayat Boyu Öğrenme – 
Leonardo da V�nc� projes� 2013 - 2015 yılları arasında 
tamamlanmıştır. Proje süres�nce İspanya, İtalya, 
Fransa, Almanya ve Türk�ye’de havacılık meslek� eğ�t�m 
kurumları yer�nde �ncelenerek eğ�tmenler arasında b�r 
�let�ş�m ağı kurulması da sağlanmıştır. Projede HUKD’un 
yerel ortağı kuruluşumuzdan bu yana çok yakın �l�şk�de 
olduğumuz EÜ Havacılık MYO oldu. Elde ed�len çok 
faydalı b�lg�ler �le b�r devam projes� de düşünülmekted�r. 
Ek olarak; havacılık sanay��nde faal�yet gösteren 
KOBİ’ler�n yönet�m ve �nsan kaynakları s�stemler�n�n 
�y�leşt�r�lmes�ne yardımcı olmak amacıyla yürütülen 
Havacılık Sanay�nde Rekabetç� KOBİ’ler �ç�n Yüksek 
Performanslı İş Uygulamaları projes� 5 ülkeden ortağın 
katılımıyla başladı. Projeye dah�l olmamızdak� amaç, 
HUKD üyes� KOBİ’lere madd� ve üret�m performansına 
c�dd� katkıları olduğu �fade ed�len yönet�m s�stem�n�n 
tanıtılması ve �y� uygulama örnekler�ne ulaşmalarının 
sağlanmasıdır. Proje 2017 yılında tamamlanacaktır.

organ�zasyonlara devam ederek f�rmalarımızın tedar�k 
z�nc�r�n�n en tepes�nde bulunan f�rmalar �le daha sık 
şek�lde b�r araya geleb�lmeler�n� amaçlıyoruz.

 
Türk�ye’de bulunan savunma ve havacılık 

kümelenmeler� �le �l�şk�ler�m�z� gel�şt�rmey� arzu 
ed�yoruz. Avrupa’dak� havacılık kümelenmeler� �le 
yakın çalışmaya devam etmek, �ler� teknoloj� �çeren 
projeler gel�şt�r�lmes�ne yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 
Bölgem�z�n kalkınmasına büyük rolü olan İzm�r 
Kalkınma Ajansı �le Ege Bölges� Sanay� Odası �le b�rl�kte 
çalışab�leceğ�m�z projeler oluşturab�lmey� �st�yoruz. 
Bu çerçevede başvurularımız, talepler�m�z de mevcut 
geçm�ş yıllardan. Her konuşmanın sonu “b�rl�kte 
çalışmaya” dayanıyor. 

Türk�ye ekonom�s�ne daha fazla katma değer 
sağlanması �ç�n neler yapılması gerek�yor? 

Ülkem�zde her bölgede kalkınma ajansları ve 
yerel yönet�mlerce bel�rlenen öncel�kl� sanay�ler 
mevcut. Elbette k� köklü ve �st�hdam sağlayan tüm �ş 
kollarının varlığı öneml�. Kıymetl� ve sonsuz olmayan 
devlet kaynaklarının daha yüksek katma değere ha�z, 
gelecek vaat eden, zeng�nleşmem�z� ve gel�şmem�z� 
sağlayacak sektörlere yönlend�r�lmes� çok öneml�d�r. 
Ancak bu sayede 2015 yılı rakamları �le k�logramı 1,35 
dolar olan �hracatımızın değer�n� artırab�l�r�z. 2023 
hedefl er� kapsamında şek�llend�r�len �hracat pol�t�kasıyla 
b�rçok bakanlığımızca teşv�kler ve proje destekler� 
oluşturulması elbette k� oldukça olumlu b�r gel�şme. 
B�z de mümkün olduğunda faydalanmaya çalışıyoruz. 
F�rmalarımızın bunlardan faydalanab�lmeler� �ç�n onları 
yönlend�rmeye ve b�lg�lend�rmeye özen göster�yoruz. 

“Aynı hedef �ç�n hep b�rl�kte çalışmayı 
öğrenmem�z gerek�yor”

İler�ye dönük olarak hedefl er�n�z nelerd�r?

Yen� b�r UR-GE projes� başlatarak havacılık, uzay ve 
savunma sanay�nde yer almak �steyen ya da mevcut 
paylarını artırmayı amaçlayan KOBİ’ler�m�z� b�r araya 
get�rmey� amaçlıyoruz.

2015 yılında üye f�rmalarımızdan b�r heyetle b�r 
Ankara z�yaret� gerçekleşt�rd�k. ROKETSAN, TUSAŞ, 
HAVELSAN ve Savunma Sanay� Müsteşarlığı’nı z�yaret 
ederek çok faydalı görüşmeler gerçekleşt�rd�k. Bu g�b� 


