Türkiye'm HÜRKUŞ Kanatlarının Altında

Hani "Gökyüzünde sınırı hayallerimiz belirler!" derler ya...
... işte öyle bir hayal ve bu hayalin gerçekleşmesine dair düşünce ve eylemde birlikte olabilmek durumu bu...

HÜRKUŞ* ile gökyüzünden yeryüzüne bir hayalin bilinmesine, yaygınlaşmasına ve daha da iyilerinin
gerçekleşmesine katkınız olabilir mi?

"Detayları yakında paylaşacağım!" demiştim; işte güncel detaylar ve geliştikçe de güncellenecek:
…
Göklerdeki istikbalin peşinde Murat - Murat uçmuşlar; kendi kanatlarımız ile...
... aziz topraklarımızın zenginliği, engin denizlerimizin maviliği üzerinde...
... ve gördüklerini paylaşmak üzere kaydederek...

… Türkiye’nin değerleri izlenerek paylaşılıyor; yaratılmakta olan Türkiye hayali değerler ile!
(interaktif linke sahip film isimlerine / fotoğraflarına tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirsiniz...)
Türkiye ve HÜRKUŞ sinerjisi ile…

Film #1
“Kendi Semalarımızda, Kendi Kanatlarımızla: engin denizlerimizin maviliğinde… ”
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Film #2
“Kendi Semalarımızda, Kendi Kanatlarımızla: aziz topraklarımızın zenginliğinde… ”

Ve sizlerden nazikâne isteğim, HÜRKUŞ'un tanınması, toplumda HÜRKUŞ farkındalığı geliştirilirken aziz
topraklarımız ve engin denizlerimiz ile Türkiye'nin de tanıtılması adına, proje geliştikçe sayıları artacak bu
çalışmaların;
 İzlenmesi,
 Beğeni ve yorumlarınız ile geliştirilerek süslenmesi,
 Kendinize ait iletişim gruplarında, yeni medya araçları (LinkedIn, FaceBook,
gibi) hesaplarınızda paylaşılarak yaygınlaştırılması,

Twitter

yönünde değerli katkılarınızdır!
… esirgemeyeceğinize güvenerek...

NOT (1): Türk kadınının İLK uçuşunun 100'ncü yıldönümünü İTÜ BMT-KAUM & İTÜ UUBF ile ortak
düzenlediğimiz anma etkinliğinde 02.12.2013 günü İTÜ-UUBF TAV Konferans Salonunda kutlamıştık. Bu etkinlikte,
uçurarak ve/veya uçarak ulusal havacılığımızda İLK olmuş 20+ Türk kadınını andığım “Ulusal Havacılık Gelişim
Sürecinde Türk Kadını" konferansım sonrası HÜRKUŞ BaşMühendisi sevgili Aylin, Murat'ımın test uçuşlarını
yaptığı HÜRKUŞ ile beni de HÜRKUŞ 'landırmıştı!

Sevgili Aylin ile "Türk Kadının Havadaki Başarısı" başlığı ile haberleştirilen söyleşi dün, 04.07.2015 günü
yayınlanmış; linki http://www.iha.com.tr/haber-turk-kadinin-havadaki-basarisi-476382/
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NOT (2): HÜRKUŞ kanatlarının gölgesindeki Türkiye’nin yeni görüntülerini yayınlandıkça bu bölüme işleyeceğim:
Film #3
“HÜRKUŞ Gözüyle Memleket Manzaraları: Kurtboğazı Baraj Gölü”

___________
(*) HÜRKUŞ; Savunma Sanayi İcra Komitesinin 19 Ocak 2005 tarihli kararına dayanılarak, taraflar arasında 15 Mart 2006
tarihinde imzalanan "Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme (TBTEU)" programı sözleşmesi kapsamında, TUSAŞ Havacılık
ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) tarafından özgün tasarımı yapılan ve halen uçuş ve yapısal testlerde kullanılan (HÜRKUŞ A serisi) uçak
prototipleri ile uçuş testleri ve hava aracı tip sertifikasyonu süreci devam ederek geliştirilmekte olan uçaktır.

Taraflar arasında 20 Aralık 2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile 2019 yılına kadar 15 adet HÜRKUŞ B serisi “Yeni Nesil Temel
Eğitim Uçağı (YNTEU)” uçağının teslim edilmesi ve ayrıca harici yük taşıma kabiliyeti kazandırılmış HÜRKUŞ C serisi uçakların
kavramsal tasarımlarının yapılması planlanmıştır.
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