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Necmüzzafer ORBAY myTECHNIC’te… 
 

Öğrencileri, izleyicileri ve okuyucuları ile… 
12 Mayıs 2010 

 

 

Türk havacılık tarihinde Necmüzzafer ORBAY adı; bir mühendis, bir pilot, bir yönetici ve bir 

üniveriste hocası olarak yazılmıştır. 

 

Sayın ORBAY, belli dönemlerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği eğitimi 

alan ve bugün havacılık, denizcilik, savunma, otomotiv, elektronik, beyaz eşya sektörlerini 

kapsayan geniş bir yelpazede yöneticilik/mühendislik yapan öğrencilerinin hocası olmuştur. 

 

 
 

Sayın ORBAY, myTECHNIC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf BOLAYIRLI refakatinde; 

 Dr. İ. N. Ekber ONUK liderliğindeki Yonca-Onuk Ortaklığı ekibi, 

 MSI Savunma Teknolojileri Dergisi Genel yayın Yönetmeni Sayın Ümit BAYRAKTAR, 

da yer aldığı konukların da katılımı ile 12 Mayis 2010 Çarşamba günü myTECHNIC’in konuğu 

olmuştur. 

 

Sayın ORBAY’ın myTECHNIC ziyaretinde; 

 Kaleme aldığı “Türkiye’de Havacılık ve Uçak Yapımı” isimli kitabını myTECHNIC’liler 

ve bu özel etkinliğe katılan öğrencileri ve iş arkadaşları için imzalamış, 
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 1971 yılında İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencilerine verdiği “Flamingo” isimli başlangıç 

uçuş eğitim uçağı bitirme projesinin maketi, öğrencilerinden myTECHNIC Planlama 

Direktörü Erdoğan FIRTINOĞLU tarafından takdim edilmiştir. 

 

  
 

27 Eylül 2008 tarihinde açılışından sonra Mart 2010 sonuna kadar;  

 Toplam 37 farklı (% 68 yabancı) müşterinin 91 adet uçağına, 

 Toplam 5 farklı (% 60 yabancı) müşterinin 16+3 adet motoruna, 

 Toplam 33 farklı (% 70 yabancı) müşterinin 1007 adet komponentine, 

 Ve ayrica,  kırktan fazla farklı müşteriye (C seviyesi harici) kategorilerde, 

bakım hizmetleri vermesi yanında; 

 Egitim Merkezi’nde (04.10.2007–31.12.2009 arasında) portföyünde bulunan 53 farklı 

eğitimden; 

o Personeline toplam 11842 adam-gün (adam başına 14 günlük eğitim), 

o Müşterilere 482 adam-gün, 

eğitim verirken, 

 Tesis, süreç ve altyapısı ile yalın prensiplerle tasarlanarak faaliyete geçen dünyanın ilk 

hava aracı BOY merkezi olarak “Aviation Week 2009 Yılı Üstün Başarı Ödülü” ile 

ödüllendirilen, 

 Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü tarafından 28 Ekim 2009 

tarihinde "Türkiye'nin ilk Yeşil Kuruluş Unvanlı" işletmesi olarak ilan edilen, 

myTECHNIC ziyaretinde Sayın ORBAY’ın “ulusal hava gücünün gelişmesine katkı 

sağlayan böyle mükemmel bir girişimin 30 yıl önce gerçekleşmiş olmasını çok ister 

ve hemen çalışmaya başlardım” nitelemesi myTECHNIC çalışanlarının güç ve heyecanını 

artırmıştır. 

 

 
 

 

 


