
TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI
Basın Yayın ve Tanıtım Müdürlüğü

-w

DAGITIM YERLERINE

Sayın Valiın,
Kanıu yaranna çalışan bir sivil toplum örgütti olan Tük Hava Kurumu; Gazi

ATATÜRK'ün emriyle, kurutduğu 1925 yılından bu yana "İstikbal Göklerdedir" şianyl
havacılığın sevdirilmesi, sivil ve askeri havacılığın geliştirilmesi ve vatan için e
imk6nlarıyla hizmet vermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Tiirk Hava Kurumu'nun Onursal Başkanı, siz
Kaymakamlanmız da şubelerimizin Onursal Başkanlandır. Türk Hava Kurumu,
millctimizin desteğiyle, değerleri, fiziki imkAnları ve hizmet kapasitesiyle, dünyada aynı a
sürdüren sivil toplum kuruluşlan içindeki en güçlü yapılardan biıidir.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da 9 saat arayla meydana
felaketleri nedeniyle 1l ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz yıkıcı etki altında kaldı ve bin
yitirdik.
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Türk Hava Kurumu Ailesi olarak biz de, devletimizle büyi,ik bir işbirli
Antalya Karain, İzmirlSelçuk, Eskişehir/İnönü ve Erzincan Havacılık Eğitim Merkez
gerek İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangmtn söndiirülmesi için

linde başta
olmak üzere

anmrzla,
Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis ettiğimiz diğer uçaklanmızla yaralı nakli esinde görev

Bunun yanı sıra 400.000 Tl-'lik ayni ve nakdi yardım desteğini bizzat o böl lere çalışma
arkadaşlanmızla giderek sağladık

Bu yıl da Türk Hava Kurum Ailesi olarak çalışanlarımızın da isteği ve deste
ayı içerisinde toplanacak olan fitrelerimizin yüzde 60'ını deprem felaketinde zarar gören
yüzde 40'nı da sportif havacılık sevdahsı geııçIerimize harcayarak onlara kanat olmaya am edeceğiz.

Havacılık alanında 98 yıldır verdiği hizmetlerle Tiirk Havacıhğın gelişm büyük katkı
tren içi gibi)sağlayan siz değerli valilerimiz kanalıyla, ilinizde yer alan elektronik billboard (otobüs iç

açık hava ekanları, toplu taşıma ekıanları, web siteleri, yerel gazete ve dergi gibi mecrat da fitre afiş
ve tasarımlanmızın ücretsiz olarak yayınlanmasınr ve gerekli gördüğünüz yerlere asılmasrn saygılarımla
arz ederinı.
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