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Tarih: 21 Aralık 2020 

 

HUKD ONLINE ÜYE TOPLANTISI 

TOPLANTI RAPORU 

 

Toplantı Bilgileri: Toplantı COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi platform olan WEBEX üzerinden 

saat: 10:00-14:30 arasında gerçekleştirilmiştir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Katılımcılar: Osman Okyay, Prof. Dr. H. Semih Güneş, Yalçın Yılmazkaya, Vacit Şar, M. Melih Akkuzu, 

İbrahim Sezek, Gökhan Gök, Oya Koralay, Ahmet Yanar, Barış Akagündüz, Sinan Danacıoğlu, Doç. Dr. 

Rüstem Barış Yeşilay, Dizem Buz, İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Çağrı Gürbüz, Osman Çelebi, Haldun Aksoy, 

Zafer Karadayı, Levent Sarıgözoğlu, Yaren Aksu, Ali Oğuz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Giriş 

Görüşülen Konular: 

❖ Açılış Konuşması Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 

Osman Okyay tarafından gerçekleştirilmiş, Dernek olarak yeni bir gelenek yaratarak her yıl 

Derneğimiz üyelerini bir araya getireceğimiz toplantılar düzenleyerek üyeler ile iletişimimizi 

arttıracağımız ve aynı zamanda Derneğin yıl içerisindeki çalışmalarını üyelerine sunacağı bir 

ortam yaratmak adına adımlar atıldığı dile getirilmiştir.  

❖ 2020 yılı içerisinde HUKD’nin gerçekleştirdiği çalışmalar, projeler ve etkinlikler Faaliyet Raporu 

altında özet olarak Yönetim Kurulu üyemiz ve Derneğimiz Genel Sekreteri Sn. Yalçın Yılmazkaya 

tarafından sunulmuştur. Detaylı Faaliyet Raporunun üyelerimiz ile ayrıca paylaşılacağı bilgisi 

verilmiştir. 

❖ Sn. Yalçın Yılmazkaya’nın sunumu sonrası katılım sağlayan üyelere görüşlerini alabilmek adına 

kullanılan çevrimiçi platform içerisinden 3 soruluk anket gönderilmiştir. 

❖ 2020 yılı içerisinde hazırlanan 2021-2023 yıllarına ait Dernek Strateji Planı, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcımız Sn. Vacit Şar, Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Sn. Prof. Dr. Semih Güneş ve 

Yönetim Kurulu üyelerimiz; Sn. Barış Akagündüz, Sn. Sinan Danacıoğlu ve Sn. İbrahim Sezek 

tarafından üyelerimize sunulmuştur.  

❖ Dernek Strateji planı altında yer alan her bir Amaç (5) için yine çevrimiçi platform içerisinden 

4-5 soruluk anketler katılımcı üyeler ile paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.  

❖ Toplantı sonunda son bir anket ile tüm katılımcıların HUKD’nin çalışmaları hakkındaki görüşleri 

ve önerileri alınmıştır.  

❖ Toplantı kapanışı Yönetim Kurulu ve katılımcıların iyi dilekleri ile gerçekleştirilmiştir.  

❖ Toplantı sırasında katılımcılara toplamda 7 anket verilmiştir. Anket sonuçları bir sonraki 

bölümde detaylandırılmaktadır. 
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Anket Raporu:  

Toplantı boyunca katılımcılar ile 7 farklı anket paylaşılmıştır. Anket raporlarını başlıklar halinde 

inceleyebilirsiniz. 

BAŞLANGIÇ Anketi 

Soru 1: 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği çalışmaları 

hakkındaki değerlendirmenizi rica ediyoruz.  

Anket Cevapları ve Yüzdeleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Başarısız (%0) 

 

 

 

Soru 2: 1. Soruya verdiğiniz puanlamanın sebebini belirtiniz: 

Üyelerimizin çalışmaları “Çok Başarılı” bulmaları ile ilgili görüşleri aşağıdadır: (%40) 

Dernek üyelerimiz, Derneğimiz bünyesinde 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar arasında özellikle B2B 

platform ve etkinliklerini faydalı bulmakta, pandemi süresince de imkân ve koşullar dahilinde pek çok 

yeni çalışma ve etkinliğin gerçekleştirilmiş olmasının önemine işaret etmektedirler. Ayrıca sosyal ve 

üyelik faaliyetleri ile yurtdışı faaliyetlerini çok başarılı bulan üyelerimiz, günlük mail akışı ile sektörel ve 

genel bilgilendirmeleri çalışmaları konusunda da memnuniyetlerini ifade etmektedirler.   

Başarısız (%0) 

Çok Başarılı (%40) Başarılı (%45) 

Cevap Yok (%15) 
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Üyelerimizin çalışmaları “Başarılı” bulmaları ile ilgili görüşleri de aşağıdadır: (%45) 

Uluslararası alandaki bağlantıların üyelere gelecekte faydalı olacağı ve çalışmalar ve bilgilendirmelerin 

ayrıntılı ve etkin bir şekilde yapıldığı dile getirilmiştir. Planlanan ve düzenlenen etkinliklerin COVID 

ortamına rağmen güzel düşünülmüş eylemler olduğu, ancak mevcut koşulların bazı hususlarda 

beklenen etkinin yaratılmasına engel olduğu görüşü de paylaşılmıştır.  

Kümelenme firmaları arasındaki iş birliklerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi görüşü belirtilerek, 

üye toplantılarının daha sık yapılması ve üye tanıtım çalışmalarına daha fazla yer verilmesinin yararlı 

olacağı paylaşılmıştır. 

 

Soru 3: 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalardan sizin için yararlı olduklarını düşündükleriniz nelerdir? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 20 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 4: 2020 yılı çalışmaları hakkındaki genel görüşleriniz nelerdir? 

Bu soruya anketimize katılan 20 (yirmi) HUKD üyelerimizden 15 (onbeş) kişi (%75) yanıt vermiş, 5 

(beş) üyemiz (%25) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri aşağıdadır:    

Günümüzün zorluğu olan pandemi şartlarında Derneğimiz bünyesinde yapılan çalışmaların etkin ve 

ayrıntılı yapılmasının takdir edilmesi gereken bir nokta olarak görülmektedir. Diğer yandan Pandemi 

etkisi sebebiyle ulaşılmak istenilen stratejik hedeflere de gecikmeli de olsa ulaşılacağını 

düşünülmektedir. Eğitim faaliyetleri firmalara katkı sağlamıştır.  
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Genel olarak faydalı ve üyelere destek verebilecek etkinlikler düzenlemiştir ve bu konuda ilginin 

artması ile daha verimli sonuçların alınacağı öngörülmektedir.  

Derneğin, Pandemi şartlarına çabuk adapte olduğu, reaksiyon geliştirdiği ve dijital olanakları dernek 

üyelerinin faydasına etkin bir şekilde kullandığı belirtilmiştir. Sosyal medya platformlarının daha etkin 

kullanılması olumlu bulunmuş, B2Match (Sanal Pazaryeri- Virtual Marketplace) çalışmalarının daha da 

genişletilip yabancı alım heyetleri organizasyonları yapılabileceği dile getirilmiştir.  Ayrıca üye sayımızın 

arttırılması ve tüm üyelerin çalışmalara katılması beklenmektedir. 

Genel görüş, Dernek çalışmalarının mevcut hali ile üyeler tarafından başarılı bulunduğu, geçtiğimiz 

dönemin zorlu bir yıl olduğu, ama geleceğe yönelik umudumuzun artarak devam ettiği yönündedir.  

         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAÇ 1 Anketi 

Soru 1: HUKD Strateji Planı “Amaç 1- TANITIM” altında verilen hedeflerden hangisi/hangileri size göre 

Firmanızın tanıtımı için daha yararlı olacaktır? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 18 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Soru 2: HUKD’un Strateji Planı altında belirlediği Tanıtım Faaliyetleri ile ilgili Hedefleri hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir?  

Anket Cevapları ve Yüzdeleri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Yetersiz (%0) 

 

 

 

 

Soru 3: HUKD Strateji Planı altında yer alan “Amaç 1-TANITIM” altında yer alması gerektiğini 

düşündüğünüz farklı çalışmalar ve hedefler var mıdır? Varsa belirtiniz. 

Bu soruya anketimize katılan 18 (on sekiz) HUKD üyelerimizden 12 (on iki) kişi (%67) yanıt vermiş, 6 

(altı) üyemiz (%33) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri aşağıdadır:    

HUKD Strateji Planı “Amaç 1- TANITIM” altında verilen hedeflerden hangisi/hangileri size göre 

Firmanızın tanıtımı için daha yararlı olacaktır?” sorusu ile bağlantılı olarak, dernek üyelerinin tanıtımına 

daha çok zaman verilmesinin önemi ışığında, çevrimiçi firma ziyaretleri yapılabileceğine dikkat çekilmiş 

ve böylece daha fazla şirkete ulaşım sağlanabileceği önerilmiştir. Bu çerçevede birbirleriyle eşleşerek 

iş yapabilecek firmaların arasındaki bağlantıları güçlendirmek için işyeri ziyaretlerinin karşılıklı olarak 

başlatılmasında yarar görülmektedir. OSB ziyaretlerinin de gerçekleştirilmesi öneriler arasındadır.  

  

Yetersiz (%0) 

Yanıt Yok (%5) Ne Yeterli Ne Yetersiz (%0) 

Çok Yeterli (%17) Yeterli (%78) 
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Diğer yandan üye bilgilerini içeren katalog, e-katalog vs. türü materyallerin hazırlanıp, dernek 

üyelerimizin katilim sağladıkları yerel veya uluslararası toplantılarda paylaşılmasının sağlanması da 

önemsenmektedir. Üyelerin kabiliyetlerinin 10-20 saniye uzunlukta yer aldığı bir tanıtım videosunun 

yapılması, videoda da çok aranan, tıklanan içeriklerin yer alması önerilmektedir.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK bünyesinde de farkındalığımızın arttırılmasının 

çalışmalarımıza güç katacağı, ayrıca bölge üniversitelerine ziyaretler yapılabileceği, özellikle bazı 

alanlardaki akademisyenlerin de üye olarak Derneğe kazandırılmasının Derneğe fayda sağlayacağı 

belirtilmektedir.  

Ayrıca, bu tanıtım çalışmalarına sadece Dernek Yönetimimizin değil, tüm üyelerimizin de katılmasının 

önemi de vurgulanmıştır.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AMAÇ 2 Anketi 

Soru 1: HUKD Strateji Planı altında yer alan “Amaç 2: İnsan Gücü Yetiştirme” hedefleri hakkında 

arttırılmasını istediğiniz etkinlik/etkinlikler nelerdir? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 18 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Soru 2: İlgili bölüm öğrencileri ile bir araya gelebileceğiniz etkinlik ve fuarların düzenlenmesi 

konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3: Staj desteğinin yanı sıra İşyeri Eğitimi (İkili Eğitim) konusunda firmanızın öğrencilere destek 

olması hakkında görüşleriniz nelerdir? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri: 
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Soru 4: Strateji Planı altında yer alan “Amaç 2: İnsan Gücü Yetiştirme” konusunda verilen hedefler 

dışında görüş ve önerileriniz var mıdır? Varsa belirtiniz. 

Bu soruya anketimize katılan 18 (on sekiz) HUKD üyelerimizden 9 (dokuz) kişi (%50) yanıt vermiş, geri 

kalan 9 (dokuz) üyemiz (%50) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Nitelikli İnsan Gücü yetiştirilmesi konusundaki çalışmalara destek vermek amacı ile Dernek üyesi 

firmalarımızın Okulumuz (EGE Üniversitesi Havacılık MYO eğitim) programlarının güncellenmesinde 

daha aktif rol alması istenmektedir. Stajlar konusunda öncelikle Kale Grubunun İzmir'deki Kale Pratt & 

Whitney şirketinin ABD otoritelerinin güvenlik birimlerinin denetimine tabi olması dolayısı ile maalesef 

(özellikle teknik konularda) stajyer kabul edememesi karşısında İstanbul’daki diğer 3 savunma ve 

havacılık şirketlerinin bu konuda daha müsait oldukları belirtilmektedir. Bu anlamda EGE Üniversitesi 

Havacılık MYO ile ilişkilerimizi daha da güçlendirip, kendilerine staj yeri bulma konusunda destek 

vermemizin çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Okulumuzun öğretmenleriyle firmalar arası 

iletişim kanalı açılması ve işyerlerimizi ziyaret etmeleri, iletişim açısından yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Özellikle Nitelikli Teknik Eleman yetişmesi ile ilgili MYO yanında bir Havacılık meslek liseleri ile de 

ilişkilerimizin geliştirilmesi de öneriler arasındadır. Diğer yandan, sadece Ege Üniversitesi Havacılık 

MYO ile değil, diğer üniversitelerin de mühendislik fakültelerinin de bu çalışmalara dahil edilebileceği 

belirtilmiştir. Üniversitelerle iş birliği çatısı altında etkinlikler düzenlenmesi de önerilmektedir.  

Ayrıca bu başlık (AMAÇ 2) altındaki hedeflerin gerçekleştirilmesindeki performans kriterlerini sayısal 

olarak arttırılması da önerilmiştir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAÇ 3 Anketi 

Soru 1: Derneğimizin üye firmalarımıza verdiği hizmetlerden memnuniyet seviyeniz nedir? 

Anket Yanıtları ve Yüzdeleri: 
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Hiç memnun değilim (%0) 

 

 

 

 

Soru 2: Derneğimize üye olma konusunu paydaşlarınıza önerir misiniz? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesinlikle Önermem (%0) 

 

 

 

 

Soru 3: Derneğimizin Kurumsal Üye sayısını arttırabilmesi için tavsiyeleriniz nelerdir? 

Bu soruya anketimize katılan 18 (on sekiz) HUKD üyelerimizden 11 (on bir) kişi (%61) yanıt vermiş, 

geri kalan 7 (yedi) üyemiz (%39) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Derneğimizin diğer kümelenmeler ile arasındaki en büyük farkın yurtdışı kurumlar ve firmalar ile 

yurtiçinde akademik çevreler ile olan iş birliği olduğu belirtilmiş, bu alanlarda daha çok projelerde yer 

almamızın, bizlere uzun vadede daha çok üye olarak geri dönebileceği öngörülmektedir.  

  

Memnun Değilim (%0) 

Ne Memnunum/ne de 
memnun değilim (%6) 

Yanıt Yok (%11) 

Çok memnunum (%11) Memnunum (%72) 

Önermem (%0) 

Kararsızım (%0) Yanıt Yok (%5) 

Öneririm (%56) Kesinlikle Öneririm (%39) 
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Dernek üyeliğinden elde edilen faydaların (rekabet öncesi iş birliği, devlet desteklerine erişim, ortak 

projeler vb.) arttırılması ve bu faydaların daha geniş kitlelere duyurulmasını tavsiye edilmekte, 

Derneğin üyelerine daha fazla somut katkılar sunabilmesinin örneğin üyeler ile müşteri potansiyeli olan 

firmaları daha çok bir araya getirebilmesinin Derneğin yaratacağı olası faydalar göz önüne alındığında 

yeni üye kazanılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri 

ile iş birliğinin de bu yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bölgesel Sanayi ve Ticaret odaları ve 

Endüstri Bölgeleri ile Üniversitelerin Teknoloji Bölgeleri ile ilişkilerimizi geliştirmek ve tanıtım yapmanın 

yeni üye edinme çalışmalarına destek olabileceği öneriler arasındadır.  

Bu konuda potansiyel firma listesi yapılması, doğrudan tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmesinin yine yüz 

yüze/Çevrimiçi firma ziyaretleri vasıtası ile çalışmalar yapılması, faaliyetlerle ilgili bir tanıtım dosyası 

hazırlanarak üyeler vasıtası ile tanıdıkları firmalarla paylaşılmasının sağlanması, bu tip faaliyetlerin 

basınla paylaşılması diğer öneriler arasındadır. Diğer yandan mevcut üyelerimizi referans 

gösterebilecek dokümanların da gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

Soru 4: Strateji Planı “Amaç 3- Etkileşim ve İşbirliği Oluşturma” altında yer alan hedefler hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 18 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Soru 5: HUKD Strateji Planında yer alan “Amaç 3: Etkileşim ve İş birliği Oluşturma” konusunda verilen 

hedeflerin dışında önerileriniz var mı? Varsa belirtiniz. 

Bu soruya anketimize katılan 18 (on sekiz) HUKD üyelerimizden 8 (sekiz) kişi (%44) yanıt vermiş, geri 

kalan 10 (on) üyemiz (%56) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Amaç 3: Etkileşim ve İş birliği Oluşturma” konusunda verilen hedeflerin dışında üyelerimizin etkin 

katılımı ile sinerji oluşturulacağı ve yeni fikirler ile ilerleme sağlanacağı değerlendirilmekte ve bu amaç 

için tüm üyelerimizin çalışmalara katılması konusu önemle vurgulanmaktadır.   

Özellikle 2020 – 2023 HUKD Strateji Planı altında “Üyelerimizin ihracatına destek olmak amacı ile yurt 

dışındaki firmaların ve satın alma heyetlerinin davet edilmesi” olarak belirtilen 4 numaralı hedefe 

ağırlık verilmesi de önerilmektedir. 

Diğer yandan üye firma, kuruluş ve akademisyenlerin kendilerini tanıtacakları kurum içi webinerler 

düzenlenmesi önerilmiştir.  

İkili iş birliklerinin başlatılmasında yarar görülmekte, bu iş birlikleri sırasında eksiklerimizin de 

belirlenerek zaman içerisinde tamamlanmasına fırsatı bulunacağı da değerlendirilmektedir. Yine daha 

önce de vurgulandığı üzere üyelerimizin de çalışmalara daha etkin katılımının temin edilmesinin, 

çalışmalarımızdaki verimi daha da arttıracağı değerlendirilmiştir.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAÇ 4 Anketi 

Soru 1: HUKD Strateji Planı “Amaç 4: Kaynak Oluşturma” altında yer alan hedefler hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 14 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Soru 2: Devlet Desteklerine erişim firma olarak sizin için ne kadar önemli? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Az (%7) 

 

 

 

Soru 3: Derneğimizi devlet desteklerine erişim konusunda kolaylaştırıcı bir ara yüz olarak ne kadar 

başarılı buluyorsunuz? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az (%0) 

Ne az ne fazla (%14) Yanıt Yok (%0) 

Fazla (%22) Çok Fazla (%57) 
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Hiç Başarılı Değil (%0) 

 

 

 

 

Soru 4: HUKD Strateji Planında yer alan “Amaç 4: Kaynak Oluşturma” altında verilen hedefler dışında 

eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz hedefler var mıdır? Varsa belirtiniz. 

Bu soruya anketimize katılan 14 (on dört) HUKD üyelerimizden 3 (üç) kişi (%21) yanıt vermiş, geri 

kalan 11 (on bir) üyemiz (%79) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Kaynak oluşturma ile ilgili olarak Derneğimizin ve üyelerimizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

Kümelenmeler ile ilgili birimleri ile ilgili çalışmalarının arttırılması önerilmektedir.  

Diğer yandan özellikle ulusal ve uluslararası projelerdeki başarımız için üyelerimiz ile daha katılımcı bir 

yapı kurulması önemli görülmektedir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAÇ 5 Anketi 

Soru 1: Strateji Planı “Amaç 5-Teknoloji Geliştirme” altında yer alan teknoloji envanteri ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesine firma olarak ihtiyacınız var mı? 

Anket Cevapları ve Yüzdeleri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Başarısız (%0) 

Ne başarılı ne değil (%36) Yanıt Yok (%7) 

Başarılı (%57) Çok Başarılı (%0) 
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Soru 2: SSB ARGE ve Teknoloji Yönetim Dairesi, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri gibi yapılarla 

iş birliklerinin oluşturularak gerekli teknolojilerin üyelere kazandırılması hakkındaki görüşleriniz 

nelerdir? 

Anket Cevapları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3: HUKD Strateji Planında yer alan “Amaç 5: Teknoloji Geliştirme” altında verilen hedefler dışında 

eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz hedefler var mıdır? Varsa belirtiniz. 

Bu soruya anketimize katılan 13 (on üç) HUKD üyelerimizden 5 (beş) kişi (%38) yanıt vermiş, geri 

kalan 8 (sekiz) üyemiz (%62) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Teknoloji geliştirme başlığı altında ise ihtiyaç duyulacak teknolojilerin firmalar bazında farklılıklar 

gösterebileceği, ama ulusal stratejiler doğrultusunda geliştirilecek teknolojilere emek ve kaynak 

harcanmasının ise doğru olacağı belirtilmiştir. Teknolojinin, firmalarımızı global pazarlarda rekabette 

öne geçirecek en önemli unsurlar arasında yer almakta olduğu ve bu konuda çalışan firmaları 

belirlemek ve firmalarımızı ihtiyaçları ile bu çalışmaları birleştirmek çok faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Üyelerimiz için en faydalı amaçlarından birisinin teknoloji geliştirilmesi olduğu vurgulanmakta, özellikle 

KOBİ seviyesinde olan üyelerimizde imalata yönelik bir uzmanlaşmanın var olduğu ancak bir ürün ya da 

çözüm geliştirmeye yönelik bir faaliyetin genelde çalışmalar arasında yer almadığı belirtilmektedir. SSB 

ya da daha büyük ölçekli firmaların öncülüğünde KOBİ’lerimizin katılımı ile bu amaç doğrultusunda 

faaliyetler yürütülebilmesi önerilmektedir. 
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SSB tarafından yürütülen ARGE projelerinde ana yüklenicin altında yer alabilmek ve firmalarımızın 

ARGE çalışmalarının belirlenen hedef ürün için yaptığı çalışmalarda, finansmanın SSB tarafından 

sağlanmasının önemi de vurgulanmaktadır.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WRAP-UP Anket 

Soru 1: Üyesi bulunduğunuz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nden beklentileriniz nelerdir? 

Anket Cevapları: Birden fazla seçeneğin seçilebildiği bu sorumuza toplamda 13 kişi yanıt vermiştir. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 2: Bir üstteki sorunun yanıtlarına yer alan konular dışında Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 

Derneğinden firma olarak beklentileriniz nelerdir? 

Bu soruya anketimize katılan 13 (on üç) HUKD üyelerimizden 6 (beş) kişi (%46) yanıt vermiş, geri 

kalan 7 (yedi) üyemiz (%54) ise soruyu yanıtlamamıştır. Cevap veren üyelerimizin görüşleri 

aşağıdadır:    

Üyelerimizin Derneğimizden beklentileri arasında, alım heyeti veya yurtdışından olabilecek taleplerin 

sektörlere göre ayrılması ve daha birebir uygun iletişim bağlantıları oluşturulması yer almaktadır. 

Sektörel olarak iş birliklerinin arttırılması, gelişmeler hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ve açık 

ihtiyaç mukabili gerekli yönlendirmelerin yapılması da beklentiler arasındadır.  

Bu konuda bir başka öneri de çeşitli üye firmalarımızın ve akademisyenlerimizin gruplandırılarak 

SSB'nin ihtiyaç duyduğu bir ürünün ARGE’sini yapılmasını deneyebileceğimiz yönündedir.  
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Bu çalışmanın Dernek çatısı altında yapılabilecek bir faaliyet olup olamayacağı, bu faaliyetin 

organizasyonundan nasıl oluşturulabileceği karşımıza çıkabilecek sorular arasında 

değerlendirilmektedir. Ancak üyeler arasında böyle bir sinerji yaratılıp aynı zamanda SSB'nin bir 

ihtiyacına cevap verebilmesi konusundaki olası projenin, Derneğimiz için büyük fark yaratabileceği ve 

değer katabileceği belirtilmiştir.  

Diğer yandan, Derneğin yeni üye kazanması konusunda HUKD üyelerimizin her birinin kümelenmemize 

aday üye bularak bunu Yönetim Kurulumuza önermesi de öneriler arasındadır. 

Ayrıca Üye toplantılarının daha sık yapılmasının, üyelerimiz ile iletişimizin daha verimli hale getirmesine 

katkı yapacağı ve derneğimize olan ilgiyi de artıracağı belirtilmiştir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sonuç 

Havacılık ve Uzay Kümelenme Derneği olarak gelecek yıllarda üyelerimize daha iyi hizmet ve destek 

verebilmek amacı ile her yıl yapılması planlanan ve 2020 yılı sonunda bu çalışma ile ilki gerçekleştirilen 

HUKD Üye Toplantısı başarılı geçmiş, toplantıda 2020 yılı faaliyetleri değerlendirilmiş, sonrasında da 

gelecek yıllarda yapacağımız faaliyetleri içeren 2020 – 2023 Strateji Planı içerisinde yer alan Amaç ve 

Hedeflerimiz tanıtılmış ve bu Amaç ve Hedefler konusunda toplantıya katılım sağlayan üyelerimizin de 

değerli görüş ve önerileri çevrimiçi anketler yardımı ile toplanmıştır. HUKD ÜYE Toplantısı Raporu bu 

görüş ve önerileri yansıtmaktadır.  

Üye toplantısına katılım sağlayan üyelerimizce yıllık olarak yapılması planlanan bu çalışma çok yararlı 

bulunmuş ve bu etkinliğin sürdürülmesi istenmiştir. 

Diğer yandan, üyelerimizin Dernek çalışmalarına daha etkin katılımının, Derneğimizin üyelerine verdiği 

ve gelecekte vereceği hizmetleri daha da etkili hale getireceği konusunda üyelerimizce görüş birliğine 

varılmıştır.  

Yönetim Kurulumuzca da kabul edilen HUKD 2020 – 2023 Strateji Planımız, çalışmadaki anketler vasıtası 

ile tarafımıza sağlanan değerli görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak zenginleştirilecek ve 

bu toplantı çıktıları gelecekteki çalışmalarımıza da olumlu yönde ışık tutacaktır.  

Çalışmamıza katılan ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkürü bir borç bilmekteyiz. 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 

 


