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Tiirk Hava Kuıumu Genel
derilerinin k.unırnlarına
gönderilmektedir.
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Kıymetli Oda,/Borsa Yönetim Kurulu Başkanım;

9l YaŞındaki Türk Hava Kurumu, kurulduğu günden beri Milletimizin hizmetinde faaliyet
yürütmektedir.

Balrnnlar Kurulunca onaylanan tüzüğün üz gereği Sayın Cumhurbaşkanımız Onursal Genel
Başkınımızdır. Bunun yanında TBMM Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Kwvet
Komutanları ile Bakanlıkların üst düzey yetbilileri THK'nın genel kurul delegeleridir.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında büyük bir ihtiyaca binaen Gazi Mustafa Kemal'in ,jsıikbal
Göklerdedir' şiarıyla kurulan THK, kurulduğu günden beri ülkemizin havacılık alanındaki açıkJarını
kapatmayı kendisine misyon edinmiş ve büyük bir başarı ve gururla bu misyonu yerine getirmehedir.
En önemli amacımız, vatanını seven milletine bağlı havacılar yetiştirmektir. Bugüne kadar
yurdımuzun her bölgesinde açmış olduğumuz sayısız kurslarda ye eğitim merkezlerinde yi)zbinlerce
gence ücretsiz havacılık eğitimleri verdik Bugün de İrlkemiz sathına yayılmış 424 şubemiz ve eğitim-
kamp merkezleriinizde eğitimlerimizi aralıksız sürdiirüyoruz.

Öte yandan Türk Hava Kuruİu'nun amfibik yangın söndürme uçak filosu, Milli servetimiz
ormanlarımızı yangınlardan karumayı sürdürüyor... Modern hava ambulans helikopterlerimiz
yurdumuzun her köşesinde gece gündüz acil hasta ve yaralılarımızı en yakın sağlık kuruluşuna
süratle ulaştırıyor, Havacılık ye uzay bilimleri alanında Ulkemizin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, havacılık alanında ihtiyaç duyulan nitelilcli personel yetiştirmekte
ve bu alandahi ihtiyaca cevap vermektedir. Bütün bu faaliyetlerimiz. Halkımızın ve Devletimizin
sonsuz desteğiyle yıllar içinde kazandığımız kabiliyetler sayesinde gerçeHeşiyor. THK 'nu diğer sivil
toplum örgütlerinde ayıran özellik, Türkiye'de bizden başkı bu yeteneğe sahip bir organizasyonun
olmayışıdır.

Maalesef kurulduğumuzda sahip olduğumuz büyük gelir kaynaklarından yoksunuz. Kamu yararına
Sürdürdüğümüz pahalı hizmetler bayük oranda kadirşinas votandaşlarımızın bağışları ile
yürütülmekte, Devletimizden herhangi bir parasal destek almamahayız. THK'nın gelir kaynakları
arasında en önemli yekün Fitre-Zekdt ve kurban derisi toplama gelirterdir, Fitre - Zekfu ile kurban
derisi toplama faaliyetlerini Ulkemiz genelindeki 424 şubemiz ile kurulduğumuz tarihten bugüne
büyük itina göStererek ifa ediyoruz.

sayın Başkanım; Bu günlerile ülkemiz büyük bir badireyi el ele kenetlenerek atlatıyor. Atdtürk
tarafından karulan ve Camhuriyetimiz ile yaşu Tiirk Hava Kurumu, kurulduğu tarihten bu güne
Ülkesine ve Milletine hizmet etmektedir. Bugün ülkemizde birçok dernek, vİkıf, cemaat, kurum,
kuruluş ile halta Devletimizin varlığı ve bütünlüğüne karşı mücadele eden va 15 TEMMUZ 20t6
tarihinde darbe girişiminde bulunan örgüt ile bölücü lerör örgütünün fitre-1ekdt ile kurban derisi
top la üğı b iliıı mekıedir.

Kıymetli Başkanım; Bugün Ütkemizin birlik ve beraberlik ihıiyacı her zamankinden daha faıladır.Milli servet olan kurban derilerimizin Devleiimiz ve Milletimizin tilmünün ortak faydasına en iyi
Şekilde değerlendirilebilmesi için Türk Hava Kurumu'na verilmesini temin edelim- Bu amaçla
üyelerinizin en yakınınızdaki THK Şubesi ile irtibata geçmesini istirham ediyoruz...

Yaktaşmİkta olan Kurban Bayramınızı kutluyor, Güçlü ve mürffih Türkiye'de birlik ve beraberlik
içinde gelecek güzel günlere kavuşmanızı diliyoruz.

Selom ve saygıI arımızl a,
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