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 Saygıdeğer Büyüklerim ve Arkadaşlarım; 

  
Selamlar. Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ tarafından çıkarılan ve sadece 12 sayı 
yayınlanabilen “Kanatlılar” dergisinin 4'üncü sayısında (Nisan 1948) yer alan “Hava 
Bakanlığı İhdası Bir Zarurettir” başlıklı makaleyi Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi 
geçmiş günlerde paylaştığında Nisan ayını beklemek istemiştim... 
  

 
  
Büyüğüm Tayyareci Vecihi, makalesine “Medeni yaşama davasının ve modern devlet 
teşkilatının en yaratıcı koruyucusu olan havacılık artık hiç bir bakanlığın tali bir şubesi 
olarak kalamaz.” tespiti ile başlamış ve gerekçelerini açıklamış... 
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Havacılık sektörünün hem askeri ve hem de sivil alanlarında onyıllar süren emeğimle 
sahip olduğum “ulusal havacılık ve uzay sanayimizde (operasyonel alan dışında kalan 
sivil ve askeri)  endüstriyel uygulamaları bütünleştiren bir ekosistem olarak yönetim 
seviyesi yükseltilmeli, etkin bir geçiş dönemi sağlanabilmesi açısından önce havacılık 
müsteşarlığı ve sonraki aşamada da havacılık bakanlığının hayata geçirilmesi 
sağlanmalıdır.” değerlendirmemi yıllardır ilgili her platformda paylaşıyordum. En son 
olarak, 11’nci Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nın "Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Sektör"ü ile ilgili hazırlık ve sonuç raporu süreçlerinde görev aldığımda 
belirtmiş ve hatta final rapora yönelik önerilerimi yazılı olarak da hazırlayarak ilgililerle 
sunmuştum.*  
  
Tayyareci Vecihi HÜRKUŞ’un makalesi “Artık havacılığın, medeni yaşama şartlarında 
ve modern devlet teşkilatında bu kadar ileri yer tuttuğu bir zamanda muhtelif 
bakanlıklara bağlı tali bir şube olarak kalmasına imkan yoktur.” şeklinde bititiyor... 
  
Aklıma takıldı; 66 yıldır “Değişen Nedir?”.. 
  
  
Güzel bir haftasonu tatili dilerim. 
  
Sevgi ve saygılarımla, 

   Can EREL 
  
+90 533 506 2385 
can.erel@canerel.com.tr 

  
  
  
   
 NOT *: Bu değerlendirmemem kişisel web sayfamın, 

Durumsal Değerlendirme ve Yorumlar...  

✈ Değerlendirme Serisi - Ulusal Havacılık-Uzay & Savunma Faaliyetlerinde 

Bütünleşme ve Yönetim Seviyesinde Yükseltme İhtiyacı: 

✈ Önerilerim - 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası - Havacılık 

ve Uzay Teknolojileri Sektör Raporu (Eylül 2013) 
başlığında yer alan linkle erişilebilir.. 

  
  
    
  
________________________ 

 Okudunuz mu?  
Kitap - Can'Ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar...  
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