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ÖNSÖZ 

 

 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

 

HUKD, 48’i kurumsal, 20’si bireysel ve 6’sı akademik, toplamda 74 üyesi ile kurulduğu 2010 

yılından bu yana güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Derneğimiz faaliyetlerini 

sürdürürken, ilk günden beri amacımız ülkemizde havacılık, uzay ve savunma sanayinin 

yetkinliğini arttırarak küresel rekabette güçlenmek ve sektör üyesi kuruluşlarımızın ülkemize 

ve ekonomimize kattığı değeri arttırmak oldu.  

İlkini online olarak gerçekleştirdiğimiz üye toplantıları ile derneğimizi oluşturan sizler ile bir 

araya gelerek, çalışmalarımızın hedef ve beklentilerinize uygun olarak devam etmesini 

sağlıyor, geribildirimleriniz ile gelecekteki faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.  

Okuyacağınız bu rapora görüşleri ile katkı sağlayan bütün üyelerimize ve derneğimizin değerli 

çalışanlarına yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Yapacağımız çalışmaların 

tümünde sizlerin geniş katkıları ile daha da büyük bir fayda çıkaracağımıza inancım tam. 

Bu raporun ve derneğimizin tüm faaliyetlerinin sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 

diliyorum. 

 

Osman Okyay 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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GENEL ÖZET 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD), Stratejik Hedefleri doğrultusunda üyelerine değer 

katacak çalışmalar yaparak, bu doğrultuda ülkemizdeki havacılık, uzay ve savunma sanayimizin 

gelişmesine katkıda bulunmayı ve yine üyeleri ile birlikte global rekabette katma değer yaratan bir eko 

sistem oluşturulmasını hedeflemektedir.  

İçerisinde gerek savunma, havacılık ve uzay sanayimizin çok kıymetli firmalarını barındıran üyelerimizin 

yanı sıra ortak çalışmalar yürüttüğümüz Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ülkemizin gerek 

duyduğu nitelikli teknik insan kaynağı yetiştirme konusunda da üniversitelerimiz ile ortak çalışmalar 

yürütmekte ve kendilerine bu alanda destek vermekteyiz. 

2020 yılında ilkini çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz Üye Toplantımızı, bu sene pandemi koşullarının 

da el vermesi nedeni ile yüz yüze gerçekleştirme mutluluğunu duyduk. Bu toplantılarımızın ana amacı 

değerli üyelerimizi gerek geçmiş ve gerekse halihazırda yürütülen çalışmalarımız konusunda 

bilgilendirmek yanında, daha önemli bir hedefimiz ise üyelerimizin değerli görüş ve önerilerini de alarak 

gelecekte yapılması planlanan çalışmalarımıza yön vermek ve üyelerimize Derneğimiz vasıtası ile uzun 

dönemli değer katılması yönünde projeler oluşturmak ve çalışmalar yapmaktır.  

Günün genel akısını aşağıdaki gibidir:  

➢ HUKD Üye toplantımız 22 Haziran 2022 günü saat 10.00’da üye tanışma kahvaltısı seansı ile 

başlamıştır. Toplamda 30 üyemiz toplantımıza katılım sağlamıştır. 

➢ 11.30’a kadar devam eden kahvaltımıza katılım sağlayan üyelerimiz, kendilerini tanıtarak 

temsil ettikleri firma/kurum hakkında kısa bilgiler vermişlerdir.  

➢ 11.30-12.30 arasında Derneğimizin 2021-2022 yılları içerisindeki çalışmaları ve finansal 

durumu hakkında hazırlanan sunum ile birlikte bilgiler paylaşılmıştır. 

➢ Akabinde ise üyelerimize 3 soruluk bir anket (Anket-I) dağıtılmış ve geri dönüşleri rica 

edilmiştir.  

➢ 12.30- 13.30 arasında ise üyelerimizi ile Dernek Stratejik Planımız üzerinden yeni dönemin 

değerlendirilmesi ve fikir alış - verişi için fikir paylaşımı seansı yapılmış ve çıkan öneriler 

maddeleştirilerek yine üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. (Anket-II.) (En önemli 

den en az önemliye sıralama şeklinde) 

 

 

ANKET-I SONUÇLARI 

SORU 1: Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’ne Üyelik Sebebiniz nedir? 

Üyelerimizden Alınan Cevaplar: 

❖ Konusunda Uzman Profesyonellerin bulunduğu seçkin bir grup, buradaki insan kaynağı firma 

ve kişisel vizyonumuzun gelişmesine katkıda bulunuyor.  

❖ İzmir’de Havacılık ve Uzay konularında üretim yapan firmaların artmasına fayda sağlamak için 

çalışmalar yapmak. 

❖ Firmamızın ufkunu genişletmek, günlük yoğunluk içerisinde sektör içerisindeki faaliyetlerin 

takibi ve fırsatlardan haberdar olunmasında, günlük işlerimizin ötesini görmemizde bizlere 

destek olmanız. 

❖ 25 yıl hizmet ettiğim havacılık sektörüne Dernek bünyesinde destek vermeye devam edebilmek 

amacıyla üyeyim. 
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❖ Dış ticaretin ülkemizde ve dış ülkelerdeki uygulamalarından haberdar olarak zincirin her 

halkasında bilgi sahip olmak ve verimliliğimizi arttırmak amacıyla üyeyiz. 

❖ Havacılık sektöründe faaliyet gösterilmesi hedeflendiği için Dernek üyeleri ile daimi iş birliği 

kurulması, üyelerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istenmesi, ileride oluşabilecek bilgi 

ve tecrübenin üye firmalar ile paylaşılarak ülkedeki bilgi birikiminin arttırılması amacıyla üyeyiz. 

❖ Güncel yeniliklerden haberdar olmak ve networking amacı ile üyeyiz.  

❖ Sektör temsilcileri ile bir araya gelmek, küme ortak çalışmaları ile önemli projelerde yer almak, 

eğitim- devlet destekleri gibi imkanlardan faydalanmak ve havacılık ve uzay alanlarında ülkenin 

gelişimine katkı vermek amacıyla üyeyiz.  

❖ Ülkemizin ve sanayimizin gelecek stratejisinde önemli bir yere sahip olan Havacılık ve Uzay 

çalışmalarında üye firmaların koordine olmasının ve birlikte hareket etmesinin gerekliliğine 

inandığımız için üye olduk.  

❖ Sektör hakkında bilgi edinmek ve firmamızın gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız için 

üyeyiz.  

❖ Dış ticaretin en önemli unsurlarından Lojistik operasyonları ve gümrük müşavirliği hizmetleri 

konusunda dernek üyelerine çözüm ortaklığı yaratmak amacıyla üyeyiz.  

❖ Kuruluşundan bu yana Akademik üye olarak bulunduğum Dernek içerisinde üye ve 

paydaşlardan aldığımız bilgi ve tecrübeyi sektöre ve öğrencilerimize aktarmak, aynı zamanda 

kendi bilgi ve tecrübelerimizi aktarabilmek ve iş birliği yapabilmek adına üyeyim. 

❖ Havacılık sektörüne iş yapmak ve sektörde çalışan firmalarla tecrübe paylaşımı  

❖ İzmir merkezli havacılık, savunma, uzay sanayiinin gelişimine katkıda bulunmak, üye firmalarla 

tanışmak, kabiliyetlerini öğrenmek 

❖ Son 3 yıldır Savunma Sanayii, Havacılık ve Uzay teknolojileri ile ilgili faaliyet gösteren firmalara 

hizmet vermeye başlamamız sebebiyle daha fazla sektörel bilgi sahibi olmak ve katkı sağlamak 

amacıyla katıldık.  

❖ Firma tanıtımı ve iş birlikleri konusunda faydalı olacağına inandığım ve ayrıca Ankara’daki karar 

verme mekanizmasında firmam adına yarar sağlayabileceğini düşündüğüm için üye olmuştum.  

❖ Küme üyelerinin deneyiminden faydalanmak, ortak projeler yapmak ve uluslararası network’e 

erişim için üyeyiz.  

❖ Havacılık ve Uzay sektöründeki gelişmeleri takip edebilmek, İzmir bünyesinde iş birliği ve 

imkanlar dışında kalmamak amacıyla üyeyiz. 

❖ Derneğin gönüllülük esasına dayalı birçok projede yer alıyor olması, vizyonu geliştiren işbirlikçi 

ortam yaratması üyeliğimizin başlıca sebeplerindendir. 

SORU 2: Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği çalışmaları hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

Üyelerimizden Alınan Cevaplar: 

❖ Çalışmalarda üyelerin istek ve görüşlerine göre yön belirlenmesi oldukça değerli. 

❖ Niyet ve kuruluş amacı çok yerinde, mevcut faaliyetlere devam edilirken; HUKD tanıtımını 

sağlayacak iletişim mekanizmaları da değerlendirilmeli ve daha dinamik (ses getiren) ve 

üyelerin ortak katkıda bulunabileceği faaliyetler/projeler hayata geçirilmeli 

❖ Yurtdışındaki kümelenmelerle ilgili çalışmalardan üyelerin yeterince yararlanamadığını 

düşünüyorum. Ege Üniversitesi MYO dışındaki bölümler ve üniversiteler ile iş birlikleri 

geliştirilmeli 

❖  Gerçekten özveriyle ve yoğunlukları arasında canla başla çalışıyorlar. Umarım gelecekte 

bizlerde daha fazla katkı verebiliriz. 
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❖ Genel olarak başarılı buluyorum. Biraz daha üyelere direk katkısı olacak çalışmalar yapılmasına 

önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca üyelerin birbirleri ile iletişimlerinin 

güçlendirilmesine katkıda bulunulmasını önemsiyorum. 

❖ Etkin çalışmalar yapılmaktadır ancak pandemi koşullarının getirdiği sorunlar etkinliği 

azaltmıştır.  

❖ Faydalı ancak üyeler arası iletişim daha sıcak ve temaslı olabilir. 

❖ STK olarak başarılı, ulusal ve uluslararası iş birliği, proje bazlı çalışma, yönetimin projelere 

bakışının önemi ve yürütmedeki başarı 

❖ Derneğin, Türkiye de büyüyen katma değeri bu sektörde pek çok alandaki paydaşı bir araya 

getirmesi çok güzel özellikle Sayın Başkan ve Genel Sekreterimizin bilgi, tecrübe ve 

yönlendirmeleri çok önemli. Proje çalışmaları çok iyi. Çok başarılı çalıştıklarını düşünüyorum. 

❖ Küçük gruplar halinde sade görüşmeler düzenlenebilirse faydalı olacağı kanısındayız.  

❖ Çalışmalar gayet başarılı ancak üye sayısının artması yönünde çalışmalar yapılmalı, yeni üyelere 

farklı yöntemlerle ulaşılmalı ve bilgi verilmeli diye düşünüyorum.  

❖ Özellikle sektör hakkındaki bilgilendirmeleri faydalı buluyoruz. Düzenlenmiş olan eğitimler 

firma gelişimine katkı sağlıyor.  

❖ Network ve dünya havacılık ve uzay konularındaki organizasyonlarla buluşturulan network ve 

çalışmaları çok faydalı buluyorum.  

❖ Firma olarak 2021 yılında üye olduk, gördüğümüz kadarıyla faydalı amaçları olan bir dernek. 

Ülkenin ve sektörün gelişimi açısından firma iş birliği ve yardımlaşmasının iyi yapıldığını 

görüyorum.  

❖ Dernek iletişimi oldukça yüksek seviyededir. Etkinlik katılımları yeterli seviyededir, bu konuda 

önerim katılım sağlanan etkinliklere yönelik rapor hazırlanıp üyeler ile paylaşılması sağlanabilir.  

❖ Derneğimiz çok büyük olmasa da yürüttüğü çalışmalarla bir etki ve değer yarattığını 

düşünüyorum. Bilgi paylaşımının daha fazla arttırılması, üyelere vizyon kazandırma, yeni 

hedefler belirleme yönünde fayda sağlayacağını düşünüyorum.  

❖ Türkiye’deki dernekler kanununun çizdiği sınırlar içerisinde derneğimiz bence elinden gelenin 

en iyisini yapıyor. Ayrıca diğer kümelenmelere nazaran, üye firmalar talep ettiği taktirde butik 

hizmet veren bir dernek. Yönü ihracata çok açık.  

❖ Başarılı faaliyetlere imza atan henüz değerine tam ulaşamamış bir dernek 

❖ Üst düzey çalışmalar olduğunu görüyorum. Özellikle uluslararası projelerin derneğe katkısı çok 

iyi düzeyde. 

SORU 3: Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nden beklentileriniz nelerdir? 

Üyelerimizden Alınan Cevaplar: 

❖ Farklı iş kollarında faaliyet gösteren dernek üyelerinin yakın temas halinde bulunmalarını 

organize edebilir. 

❖ Üye iletişiminin artarak devam etmesi, sayıca ve niteliksel açıdan üye firma profilinin artması 

❖ Üyeler arası iş birliğinin arttırılması 

❖ Üye firmaların birbiri ile irtibatının, bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılması ve bunu aynı 

zamanda derneğe üye olmayan firmalarla da oluşturulabilecek bir mekanizma ile sağlanması.  

❖ Paylaşım, teknolojik yatırımları ve gelişimlerin içimizde uygulanabilirliğinin arttırılması 

❖ Firma ihtiyaçları tanımlanarak devlet desteklerine ulaşma konusunda destek sağlanabilir. 

İhtiyaçların ilgili bakanlıklara ulaştırılması konusunda iş birliği yapılabilir. 

❖ Networking olanakları ve firmamıza destek (bilgi, eğitim). Uzun vadede projelerimizde, 

yatırımlarımızda danışmanlık 
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❖ Toplantı ve şirket bazında yüz yüze etkinlik ve ziyaretler yapılabilir. Temsil eden şirketlerin 

bulunduğu şehirlerde firma ziyareti ve toplantısı yapılabilir. Sektörün ihtiyacı olan ürün/üretim 

yöntemleri için firmalar çalışma platformuna davet edilebilir. AS9100 vb. belgeler konusunda 

destek sağlanabilir. 

❖ Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda sanayiciler ve üyeler için marketing çalışmaları 

yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.  

❖ Yüz yüze yapılacak olan firma ziyaretlerinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yeni eğitimler 

hakkında bilgilendirmeler bekliyoruz.  

❖ Ülkemizi, sektör temsilcilerini ve üyelerimizi daha göz önünde tutarak yurtiçi ve yurt dışındaki 

pazar payımızın arttırılması için çalışmalar yapılması 

❖ Sektörde ihtiyaçları belirlemesi, bu ihtiyaçları proje bazında değerlendirme, yönlendirme, 

Pazar yaratma, şirketleri ve kurumları bir araya getirme. Eğitime önem ve destek verme. 

❖ Gençlere yönetimde yer verilmesi, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, her zaman olduğu gibi 

gençlere önem verilmesi, üye sayısının arttırılması 

❖ Sektörel taleplerde yönlendirme 

❖ Üyeler olarak Çalışma gruplarında düzenli yer almalıyız. Dernek olarak da üyeleri küçük çalışma 

gruplarında bir arada tutabilmelidir. 

❖ Katılım amacımızla bağlantılı olarak hem bilgi ve deneyim paylaşımlarından istifade etmek, 

hem de network gelişimi sağlamak.  

❖ Üyelerin kendi içinde iş birliği ve tanınırlığının arttırılması, diğer organizasyonlardaki firmalarla 

olan iş birlikleri ve tanıtım faaliyetleri (örneği SASAD), diğer kümelenmelerdeki (yurtdışı) 

firmalarla tanışma faaliyetleri 

❖ Farklı alanlardaki büyük ölçekli firmaların uzmanlıklarından deneyim transferi, proje iş birlikleri, 

network 

❖ Ev sahipliğimizde kamuoyunda ses getirebilecek “Havacılık ve Uzay Konferansı, workshop vb” 

organize edilmesi 

 

 

ANKET-II – STRATEJİK HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Üyelerimizin de aktif katılımları ile Dernek Stratejik Planı içerisinde yer alan Stratejik Hedefler göz 
önüne alınarak gerçekleştirdiğimiz fikir paylaşımı seansı sonrasında ortaya çıkan öneriler kayıt altına 
alınmış ve sonrasında bu çıkan öneriler maddeleştirilerek yine üyelerimizin değerlendirmelerine 
sunulmuştur. Anketimizde 5 ile 0 arasında (5 = en önemli, 0 = en az önemli) şeklinde notlar verilerek 
anket tamamlanmıştır. Hedef 3A, Hedef 2A ve Hedef 3B en yüksek öneme sahip Stratejik Hedefler 
olarak öne çıktığı görülmektedir.  
 

STRATEJİK HEDEFLER 
HEDEF 1 - TANITIM 
Diğer Derneklerdeki firmalar ile tanışma  Hedef 1A 
Etkinliklerde Derneğin tanıtımını yapmak (seçici davranarak) Hedef 1B 

Derneğin Etkinlik Düzenlemesi (uluslararası)- Fiziksel  Hedef 1C 

Diğer Kümelenmelerin marketing açısında nele yaptığının incelenmesi Hedef 1D 

Afrika İlişkilerini Geliştirme (üye sayısına katkı) Hedef 1E 

HEDEF 2 - İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME 
Firmalardan talep toplayıp ortak eğitimler oluşturma Hedef 2A 
PLM Enstitüsüne HUKD Üyelerinin Öğrenci Yollaması (Yüksek Lisans) Hedef 2B 

AB Fonu SAM etkinlikleri Hedef 2C 
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MYO Desteği- Yurtdışı Staj yeri bulunması (Burs/kendi işletmesinde istihdam) Hedef 2D 

Diğer Üniversiteler ile iş birlikleri  Hedef 2E 

UNSPED Gelişim Akademisi Hedef 2F 

HEDEF 3 - ETKİLEŞİM ve İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURMA 
Firmalar arasında İş birliğinin arttırılması (proje bazlı/ ortaklıklar) Hedef 3A 
Yabancı Kümenin Yurtiçi (Türkiye) paydaşı olmak Hedef 3B 

EFQM ile İşbirliği  Hedef 3C 

Firmaları yerinde ziyaret ve iş birliği fırsatları oluşturma Hedef 3D 

HUKD toplantılarının üye firmalarda yapılması Hedef 3E 

HEDEF 4 - KAYNAK OLUŞTURMA 
Dernek kaynak getirecek organizasyonlar Hedef 4A 
İş Geliştirme (talepleri topla firma ile paylaş) Hedef 4B 

Sanayi Bakanlığı Yüksek Lisans ve Doktora programı desteği Hedef 4C 

İktisadi İşletme Kurulması Hedef 4D 

HEDEF 5 - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
Derinleşmeyi sağlayacak eğitimler Hedef 5A 

Sanayi Bakanlığı (Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin arttırılması) ve bunların iş 
hayatına kazandırılması 

Hedef 5B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ ve GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin üyelerine daha iyi hizmet sunabilmesi amacı ile ikincisi 

gerçekleştirilen Yıllık Üye toplantımız, gerek üyelerimizi birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri, gerekse 

Derneğimiz bünyesinde yapılan çalışmaların kendilerine daha detaylı olarak tanıtılabilmesine olanak 

sağlamıştır. Diğer yandan, üyelerimizden alınan geri bildirimler ve değerli görüşler ile anketlerimizden 

edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Derneğimizin Stratejik Planı revize edilecek ve ortaya çıkan öncelikli 

konular ışığında çalışmalarımız yeniden şekillendirilecektir. Üye Toplantımıza katılım sağlayan ve 

çalışmalarımızda aktif olarak görüş bildiren ve derneğimizin gelişmesine destek veren tüm üyelerimize 

candan teşekkürü bir borç bilmekteyiz.  
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Stratejik Hedeflar Bazında 
Önem Sırası
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ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI 
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HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ  

info@hukd.org.tr 

+90 530 875 9115 

 

mailto:info@hukd.org.tr

