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Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi Projesinin 
Açılı! Toplantısı Yapıldı

Ba!kanlı"ımızdan

Saygı duru!u ve "stiklal Mar!ı’nın okunmasıyla ba!layan 
toplantının açılı! konu!masını "kitelli OSB Yönetim Kurulu 
Ba!kan Vekili #aban GÜLBAHAR yaptı. GÜLBAHAR; 
“De$erli müte!ebbislerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kıymetli komutanları, de$erli hocalarımız ve saygıde$er 
konuklarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün burada "kitelli Organize Sanayi Bölgesi Ba!kanlı$ı’nın 
liderli$i "stanbul Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulu 
Komutanlı$ının ortaklı$ı ile "stanbul Kalkınma Ajansı’nın 
destekledi$i havacılık uzay farkındalık ve bilgi merkezi 
projemizin açılı! toplantısını yapmak üzere bir aradayız. 
Öncelikle de$erli vaktinizi ayırıp te!rif etti$iniz için 
hepinize te!ekkürlerimi arz ederim. Bu vesileyle projeyi 
yapmamızda büyük katkıları olan de$erli ortaklarımıza 
temsilcileri nezdinde !ükranlarımı sunar ayrıca kalkınma 
ajansına bize olan güveni ve deste$i için hususen te!ekkür 
ederim.

De$erli katılımcılar, hepimiz ülkemizde, ki!i ba!ına dü-
!en milli gelirin Avrupa standartlarına yükselmesi, gelir 
adaletinin sa$lanması, güvenlik kaygılarının ya!anmaması, 
müreffeh bir topluma dönü!memiz için elimizden gelen 
tüm gayreti göstermekteyiz. Bazılarımız bu gayreti çalı!an 
olarak bir kurumda, bazılarımız devletimizin bürokrasi ka-
demelerinde bazılarımızda i!veren olarak i!letmelerinde 
sürdürerek ortak gelece$imizi in!a etmekteyiz.
Ülkemizin Kurtulu! Sava!ı sonrasında bir çiviyi dahi zor 
üreten durumdan bugünlere gelmesi nasıl büyük bir gay-
retin ve birlikteli$in sonucu ise, orta gelir tuza$ından kur-
tularak geli!mi! ülke seviyesine gelebilmesi aynı gayret ve 
birliktelikle mümkün olacaktır. Türkiye ekonomisi; yeti!-
mi! insan kayna$ı, müte!ebbis ruhu, jeopolitik konumu, 
yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve tarihi misyonu itibariyle 
dünyada söz sahibi olmaya namzet bir ekonomidir. An-
cak dünyadaki ekonomik durgunluktan ayrı!arak özellikle 
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sanayi endeksinde yüksek büyüme oranlarına eri!memiz 
hede%erimiz açısından hayati önem ta!ımaktadır. Bu ise 
ancak emek yo$un ürünler üretmekten, teknoloji yo-
$un ve katma de$eri yüksek ürünler üretmeye geçmekle 
mümkün olacaktır. Bu geçi! sürecinin en önemli dinamosu 
kalitesinden son derece emin oldu$umuz insan kayna$ımı-
zın geli!tirilmesi ve dünyadaki ekonomik trendlerin yakın-
dan gözlemlenerek pozisyon almasıyla mümkün olacaktır.
Havacılık-uzay farkındalık ve bilgi merkezi projesi, tam da 
bu amaçlarla yazılmı! ve yürütülmekte olup, katma de$e-
ri çok yüksek olan havacılık ve uzay sektörüne tedarikçi 
temin etmeyi amaçlamaktadır. Bildi$iniz üzere dünyada 
bu sektör her zaman teknolojinin lokomoti& olmu! ve bu 
sektör için üretilen ürünler zamanla di$er sektörlerdeki 
geli!meyi tetiklemi!tir.
Bölgemiz, yeni hava alanına olan yakınlı$ı, üniversitelerle 
olan i! birli$i ve i!ini çok iyi yaptı$ını dü!ündü$ümüz sana-
yicileriyle bu sektörde bir merkez olmaya adaydır.
Projemiz, danı!manımız Sayın Yalçın YILMAZKAYA’nın 
yapaca$ı sunumla ayrıntılı bir !ekilde anlatılaca$ından sizle-
rin de$erli vakitlerini almak istemiyorum. Son olarak Ata-
türk’ün dedi$i gibi; “Ö$renmeden, üretmeden gelece-
$ini istiklalini ya!amadan, çalı!madan, ya!amayı ihtiyaç 
haline getiren milletler; evvela haysiyetlerini sonra 
hürriyetlerini ve daha sonrada istiklallerini kaybet-
meye mahkumdurlar.” Bu duygularla çok çalı!mamız 
gerekti$ini bir kez daha hatırlatıyor, sizlere saygılarımı 
sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

"kitelli OSB Yönetim Kurulu Ba!kan Vekili #aban GÜLBA-
HAR’ın ardından söz alan Savunma Havacılık Kümelenme-
si Derne$i Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan ETYEMEZ; 
Saha "stanbul ve Savunma Havacılık ve Uzay çalı!maları 
hakkında bilgi vererek projenin "kitelli Organize Sanayi 
Bölgesinde uygulanabilirli$i açısından katkı sunacaklarını 
ifade etti. 

"TÜ Uzay Havacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Or-
han KAYA ise; “Sizlere Turgut ÖZAL’ın, DEM"REL’in, 
ERBAKAN’ın üniversitesinin dekanı olarak sesleniyorum. 
Açıkçası ben çok süslü konu!ma yapmak yerine sanayi-
cilerimiz için daha farklı bir konu!ma yapmak istiyorum. 
Havacılı$ın tarihine baktı$ınız zaman 1903 yılında Wright 
karde!ler var i!in içinde. Wright karde!lerden 2 hafta ön-

cede Langley var. Prof. Langley üniversitede uçak yapıp 
deniyor ve ba!arısız oluyor. Fakat Wright karde!ler 1903 
Aralık gibi ba!arılı oluyor. Peki, Wright karde!lerin e$i-
timini biliyor musunuz? Lise e$itimi aldıkları bile !üpheli. 
Bunu !unun için söylüyorum. NASA yada farklı yerlere 
dikkat çeksek bile günün sonunda i! bildi$iniz demir, çelik, 
plastik v.s. ile bitiyor. Ben bazı yerleri gezdim. Onlarda bi-
zim gibi insanlar. Peki, biz niye yapamıyoruz? ERBAKAN’ı 
biliyorsunuz bir takım yerler açtı. Ama o zaman !öyle bir 
sorun vardı. Ülke hazır de$ildi.  Fakat !u anki halimizi de 
onlara borçluyuz. Ülkemiz iyi bir yere geldi. Bende bu 
üniversitenin dekanı olarak bu projede yer almayı onur 
duyarak kabul ettim. Yer almaya da devam edece$im. Bu 
olayın gerçekle!mesinde eme$i geçen herkese te!ekkür 
ederim.”!eklinde konu!tu.

Proje sunumunu Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derne$i 
Genel Sekreteri Yalçın YILMAZKAYA ve Proje Koordina-
törü Beyza KÜÇÜK gerçekle!tirdi.
Projenin detayları, amaçları ve hede%eri hakkında bilgi ve-
rildikten sonra “Savunma Havacılık ve Uzay Sanayine Ko-
bilerin Katılımı ve Kümelenmenin Önemi” konulu panelle 
toplantı devam etti.
Panelin moderatörlü$ünü Yalçın YILMAZKAYA yaparken; 
"TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Me-
tin Orhan KAYA, THY Teknik Genel Müdür Danı!manı 
Halil TOKEL, "TO Sanayi "htisas Komitesi Ba!kan Vekili ve 
TÜRKAK Ba!kan Yardımcısı Dr. Mehmet Akif ÖZYURT 
ise panelist olarak yer aldı. Konu!macılar Türkiye’nin Sa-
vunma Sanayine yaptı$ı yatırımlar ve sanayiciye dü!en gö-
revler hakkında bilgi verdi.
Panel ve toplantı; soru-cevap bölümünün ardından son 
buldu.


