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Havacılık iş ve ileri teknoloji projelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum şirketin Y-İ-D 
taahhüdünde, bir “Gök Yerleşkesi” olarak, hayata geçirilmesine çalıştığımız ülkemizin ilk Genel 
Havacılık Havalimanı, Alaçatı Havalimanı’nın Türk havacılık kültürü alanına katkısı olması açısından 
değerlendirdiğim projeler arasında idi, "Ege Bölgesindeki Eski Eserler" albümü içinde yer alan o 
fotoğraflar ve görüntülerin bugünkü hallerinin fotoğrafları… 

…ama devlet ihale ettiği bu havalimanı projesini 2 yıl dolmadan iptal edince yarım kalmış 
oldu! 

 

Proje, özetle, 
• Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle, Temmuz 1937 ilk haftasında 3’üncü Tayyare 

Alay Komutanlığı tarafından havadan çekilen fotoğraflarla düzenlenmiş ve halen Ankara Hava 
Kuvvetleri Müzesinde bulunan “Ege Bölgesindeki Eski Eserler” albümü içindeki fotoğrafların, 80+ yıl 
sonra… 

…aynı tarih diliminde (Temmuz ayı başı), aynı açılardan ve aynı yaklaşma ile bugünkü hallerinin 
çekilerek, düzenlenecek fotoğrafların karşılıklı gösterimi ile oluşacak serginin   oluşturulması 
ve söz konusu havalimanının  açılış etkinliklerinden biri - sergi olarak hazırlanması, 

• Havalimanı Açılış Töreni sonrası, bu serginin,  havalimanı projesinin takip eden aşamalarında 
gerçekleştirilmesi planlanan Hava Müzesi/Parkı’na aktarılacak şekilde muhafazası ve tesisin 
tamamlanmasını takiben özel bir bölümde sürekli gösterimde kalması, 

• Talep edilmesi halinde, yeni çekilecek fotoğraflarla oluşturulacak albümün (orijinal albüm ile aynı 
formda) sürekli sergilenmek üzere Hava Kuvvetleri Müzesine hediye edilmesi, 

aşamalarını kapsıyordu.  
 

Bu projenin hayat bulması amacı ile,  ilgili bazı meslektaş ve ilgidaşlarımla bir çekirdek takım 
oluşturarak çalışmalara başladım. 
 

 
(Albümden Bir Sayfa Örneği - Truva) 
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Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanı’nın da teyidi ile Kurmay Başkanı’ndan ismime özel izin 
çıkardım. 

…bu izinle, (yaklaşık 60cmX50cm boyutunda 41 sayfalık) bu albümün her bir sayfasını 
uzman bir fotoğrafçımız fotoğrafladı... 

 

 
(Albüm Sayfalarının Fotoğaflanması Çalışması – Hava Kuvvetleri Tesisleri) 

 

Ancak, Alaçatı Genel Havacılık Havalimanı’nın Y-İ-D Projesi gerçekleştirme sürecinin ilgili devlet 
idaresi tarafından 2019 yaz aylarında önce askıya alınması ve Kasım 2019 sonunda iptal edilmesi 
nedeni ile bu projenin takip eden aşamaları tamamlayamadık. Uçuşlu çekimleri yapılmadığı için 
çekilen albüm fotoğrafları da ham hali ile fotoğrafçıda kaldı, fotoğraf ile ilgili içerik henüz 
tamamlanmadığı için maddi karşılığını da ödememiştik. 
 

Alaçatı Genel Havacılık Havalimanı Y-İ-D Projesi iptal edilince, ağırlıklı olarak bu işin yapılmasının o 
şirket için anlamı kalmadığı kanaati oluştu; katılmamış olsam da...  
 

Ve ortada benim ismimle alınmış izine karşılık yarım kalan bir proje vardı;  Hava Kuvvetleri 
Komutanı ile de görüşerek yeniden yapılandırarak hayata geçirmek istedim ama olanak da 
bulamadım henüz. 
 

Bunun tamamlanması için “Bu yarım kalmış fotoğraf albümü projemi tamamlayarak hayata 
geçirip sergilemek ve kitabını hazırlamak...” gibi bir çözüm seti için işbirliği seçenekleri 
düşünüyorum, hala…  
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