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ÖNSÖZ 
 

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, kurulduğu 2011 yılından bu yana çağdaş 

yapısı ve yenilikçi yaklaşımları ile uzay ve havacılık alanında, sadece Türkiye’de değil 

dünya çapında örnek bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. 

THK Üniversitesi bu noktadan hareketle, konumunu yeniden değerlendirerek 

kendisini bir sonraki aşamaya taşıyacak güncel bir yol haritası geliştirmeye 

çalışmaktadır. Bu amaçla hazırlanan Stratejik Plan’da, THK Üniversitesi’nin mevcut 

durumu incelendikten sonra 2019-2023 yıllarını kapsayacak yeni stratejisine esas 

olacak; misyonu, vizyonu, ilkeleri, amaçları ve hedefleri belirlenmiştir.  

Belirlenen strateji çerçevesinde THK Üniversitesi, kendi alanında bilim ve 

teknolojiyi; araştıran, öğrenen, öğreten, öğrenmeyi öğreten ve öğrendiğini uygulamaya 

aktaran yeni nesiller yetiştiren havacılığa odaklanmış bir araştırma, öğrenme ve 

uygulama merkezi olma yolunda hızla ilerlemeye devam edecektir.  

 

 

Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT 

       Rektör 
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GİRİŞ 
 

 

THK Üniversitesi’nin dünya çapında havacılık ve uzay alanında bir öğrenme ve 

araştırma merkezi olma hedefini gerçekleştirmek üzere bu stratejik planlama süreci 

başlatılmıştır.  

Hazırlanan THK Üniversitesi Stratejik Planı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için temel ilke ve prensipler ile ilgili süreçleri açıklamaktadır. Doküman; 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği 

kapsamında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Geliştirme Kurulu tarafından belirlenmiş ve uygulamaya konulmuş Stratejik Plan, 

Kurumsal Değerlendirme, GZFT Analizi gibi konuları kapsamaktadır.  

THK Üniversitesi’nin en temel hedefi; havacılık ve uzay alanında mükemmel 

öğretim kadrosu, araştırmacılar ve ziyaretçilerin yanı sıra en iyi öğrencileri çeken ve 

yarının profesyonellerini, bilim insanlarını ve liderlerini eğiten, dünyaca tanınan bir 

üniversite olmaktır. Stratejimiz; bireysel ve toplumsal ölçekte insana odaklanmak, 

nitelikli insan gücünü toplumumuza kazandırarak aramızda tutabilmek ve bu kişilerin 

potansiyellerine tam olarak ulaşmalarını sağlamak hedefine yönelik adımları 

içermektedir.  

Böyle değerli amaçlara erişmek hiç kuşkusuz kaynak gerektirmektedir. Birincil 

önceliğimiz her zaman yetişmiş insan gücü olmaya devam edecek, bunu fiziksel, 

finansal ve kurumsal kaynaklar takip edecektir.    

Bu stratejik plan; THK Üniversitesinin araştırma, bilime katkı sağlama, öğrenme, 

öğretme, uygulama ve yeni nesiller yetiştirme konularındaki hedeflerini elde etmek için 

ışık tutması amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede ana ve alt hedeflerimiz ortaya 

konulmuş, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler belirlenmiştir. 

Stratejik planımızın tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.   

 

 

       HAZIRLAMA KOMİTESİ 
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1. MİSYON 

Misyonumuz; “Havacılık ve Uzay Bilimleri” alanında ülkemizin küresel rekabet 

gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar 

her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk’ün ”çağdaş uygarlık 

seviyesine ulaşma” hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı 

yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek, yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve 

geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini 

insanlık ve ülkemiz yararına kullanan yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu 

olmaktır. 

2.  VİZYON 

Vizyonumuz, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, “Havacılık ve Uzay” 

alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, 

yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi 

olmaktır. 

 

3. TEMEL DEĞERLER 

1. Atatürkçü düşüncelerin ışığında ve 21. yüzyılın gereksinmelerini karşılamaya 

yönelik yükseköğrenimin bütün düzeylerinde, uluslararası ve ulusal ölçütte bir 

eğitim hizmeti sunmak;  

2. Havacılık eğitim ve faaliyetlerinde Türk Hava Kurumu’nun kuruluş ilkelerini ve 

amaçlarını benimsemek; 

3. Araştırma faaliyetlerini, yaratıcı düşünceyi ve öğretim elemanlarının ve 

öğrencilerin faaliyetlerini desteklemek;  

4. Atatürk ilke ve devrimlerini ileri götürecek, ulusal ve uluslararası temel kültür 

konularına ve bilgilere sahip, çağdaş teknolojiye hâkim, araştırmacı, 

çözümleyici, yenilikçi ve yaratıcı yeteneklerle donatılmış, sağlam karakterli 

gençler yetiştirmek;  

5. Öğrencilerin kendilerini her bakımdan geliştirmelerine, ruhsal ve bedensel 

bakımdan sağlıklı olmalarına ve öz benliklerini güçlendirmelerine olanak 

sağlamak;  
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6. Diğer yükseköğretim kuruluşlarına, işletmelere, endüstriye ve kamu 

kuruluşlarına eğitim ve araştırma konularında destek sağlamak;  

7. Başarılı öğrencilere çift ana dalda ve bir ya da daha çok yan dalda eğitim olanağı 

sağlamak;  

8. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumun bilgi, 

kültür, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimine katkıda bulunmak;  

9. Uluslararası düzeyde eğitim hizmeti sağlanmasına, bilimin gelişmesine ve 

Türkiye’nin uluslararası platformda nitelikli temsil edilmesine katkıda 

bulunmaktır. 
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4. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

4.1. TARİHÇE 

Türk Hava Kurumu havacılık ve uzay alanındaki üretim ve eğitim faaliyetlerinin 

merkezi olmayı hedeflemiş; bunu gerçekleştirebilmek için 16 Şubat 1925 tarihinde 

kurulmuş olan Türk Tayyare Cemiyeti’nin bilgi birikimini 93 yıllık kurumsal tecrübesine 

ekleyerek akademik zemine taşımak istemiş ve bunun için gerekli çalışmalara 

başlamıştır.   

Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün, araştırmaların ve üretim için 

gerekli Ar - Ge desteğinin kaynağını oluşturacak bir üniversite sayesinde, önceden 

olduğu gibi uçak üretip dünyaya ihraç edebilecek, uzay araştırmalarında ön planda 

olacak bir Türkiye hayâl edilmiştir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni kurma çalışmaları 

2010 yılı itibariyle başlamıştır. 21 Nisan 2010 tarihinde ilk adım atılarak “Havacılık 

Vakfı” kurulması amacıyla, ilgili makamlara başvuruda bulunulmuştur. 

Üniversitenin kuruluş aşamalarının takibi, akademik ve idari yapının tasarımı, 

fiziksel ihtiyaçların belirlenmesi, Havacılık Vakfı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

arasında yürütülen tüm iletişim, koordinasyon, belge ve bilgi sunumunun icrası vb. 

faaliyetleri yerine getirmek amacıyla, bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Dünya 

genelinde havacılık ile ilgili üniversiteler incelenerek “Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Üniversitesi” kurulmasına yönelik 

kapsamlı bir fizibilite raporu 

hazırlanmıştır. Bu rapor 

doğrultusunda, Türkiye’nin ilk ve 

tek ”havacılık ve uzay bilimleri 

ihtisas üniversitesinin kuruluş 

başvurusuyla ilgili dosya 3 Eylül 

2010 tarihinde YÖK Başkanlığına 

teslim edilmiştir.  

“THK Üniversitesi” kuruluşu ile ilgili teklif, 17 Şubat 2011 tarihinde TBMM 

tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İlgili kanun 3 Mart 2011 

tarihinde 27863 sayılı Resmi Gazetedeki 6114 sayılı kanunun yayımlanması ile 

yürürlüğe girmiştir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” diyerek tüm Türk 

Milleti’ne havacılık sektörü ile ilgili bırakmış olduğu görevi kendine ilke edinen Türk 
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Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye’de ilk “havacılık ve uzay ihtisas üniversitesi” 

olmanın yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde, 2011-2012 Akademik Yılı’nda 

Ankara ve İzmir’de bulunan kampüslerinde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 

Halen THK Üniversitesi’nde 3.838 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. 

THK Üniversitesinin 168 akademik personeli ve 178 idari personeli 

bulunmaktadır. 

THK Üniversitesi’nde; havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilot, uzay 

mühendisi, uçak mühendisi,  uçuş filosu yöneticisi, havacılık işletmecisi, havalimanı 

yöneticisi, yolcu hizmetleri yöneticisi, uçuş mürettebatı, uçuş ve bakım teknik personeli, 

hava trafik kontrol personeli ile hava kargo hizmetlerini yürüten tüm personel 

yetiştirilmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu bazı pilot uçuş 

testleri ve eğitimleri de verilmektedir. 

THK Üniversitesi, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm personeli 

uluslararası standartlarda yetiştirecek gerekli sertifikasyona, eğitim altyapısına ve bu 

alandaki deneyimli eğitim kadrosuna sahiptir. 

4.2. MEVCUT YAPI 

4.2.1. Organizasyon 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi; Pilotaj eğitimi veren 1 Hava Ulaştırma 

Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme 

Fakültesi, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu, 

Yabancı Diller Bölümü, Havacılık 

ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Fen 

Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ile 6’sı 

Türkiye’de ilk ve tek olan 9 

Araştırma ve Uygulama 

Merkezinden oluşmaktadır.  

Türk Hava Kurumu 

Üniversitesi’nin Organizasyon 

Şeması EK-1’de yer almaktadır 
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4.2.2. Sosyal ve Fiziki Konum 

Üniversitemiz, temellerini THK geleneğinden almakta ve sosyal platformlarda 

değer bulmaktadır. THK’nın onursal başkanının Sayın Cumhurbaşkanımız olması 

üniversitemize değer katmaktadır.  

Üniversitemiz bünyesinde havaalanı bulunan iki yerleşkeye sahiptir. Ankara 

Türkkuşu Yerleşkesi İstanbul yolu üzerinde Etimesgut Askeri Havaalanına bitişik, İzmir 

Selçuk Yerleşkesi İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca; Yabancı Diller 

Bölüm Başkanlığının bulunduğu Akköprü ve henüz öğrenci alınmamış Meslek Yüksek 

Okulunun bulunduğu Yeşildere/Karaman yerleşkesi bulunmaktadır.  

4.3. İÇ VE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ  

4.3.1. İnsan Kaynakları 

 THK Üniversitesi’nin 161 akademik personeli ve 164 idari personeli 

bulunmaktadır. 

4.3.2. Öğrenciler 

 2018-2019 Akademik Yılı 

Güz Dönemi itibariyle THK 

Üniversitesi’nde lisans 

düzeyinde 3.838 öğrenci 

öğrenim görmektedir. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ve Fen 

Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 

devam eden programlarda 

lisansüstü öğrencilerimiz 

bulunmaktadır. Özellikle 

havacılık ile ilgili bilim 

dallarında üniversitemiz tercih 

edilmekte ve nitelikli öğrenci kaynağına sahip olmaktadır.  

4.3.3. Kaynak ve Yetenekler 

 Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran birçok kaynak ve yetenekleri 

bulunmaktadır. Üniversitemiz; 

 Eğitim programları açısından ağırlıkla havacılık odaklı ve disiplinler arası 

programlara sahiptir. 
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 Ülkemizde pilot yetiştiren az sayıdaki yükseköğretim kurumundan biridir. 

 Yerleşkeleri havaalanı ile birliktedir. 

 Havacılık alanında fiziksel ve güçlü altyapıya (havalimanları, uçaklar ve 

bakım hangarları) sahiptir. 

 90 yıllık THK entelektüel birikimini taşıması nedeniyle toplumda bilinirliği 

yüksektir. 

 Türk Hava Kurumu ve teşekkülleri ile yakın işbirliği yapmaktadır. 

 Havacılık ve savunma sanayi ile sıkı işbirliği içindedir.  

 Yurt dışındaki üniversiteler ile akademik / değişim alanında işbirlikleri 

yapmaktadır. 

 Havacılık ve uzay eğitimi maksadıyla yatırım yapılmış bir eğitim kurumudur.  

4.3.4. Yükseköğretim  

Yükseköğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri kapsamaktadır. 

Uluslararası alanda yükseköğrenime devam etmek isteyen kişi sayısı sürekli artmakta, 

bu artış Türkiye için dünya ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Yükseköğretim 

alanına birçok faktör girdi sağlamaktadır.  

Yükseköğretim programlarına devam etmek üzere sınava giren öğrenci sayısı 

2018 yılı için 2 milyon 19 bin 564 aday olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 

Türkiye’ye dışarıdan gelerek eğitim almak isteyen yabancı öğrenci sayısı giderek 

artmaktadır.  

Türkiye’de 72 si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 206 yükseköğretim 

kurumu bulunmaktadır. Bunların 21’i Ankara’da bulunmaktadır.  

Yükseköğretim programlarının belirli standartlara sahip olduğunu gösteren 

Bologna, MÜDEK vb. gibi kriterler üniversitelerce takip edilmektedir.   

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimin belirli standartlara sahip olması 

konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca havacılık ile ilgili bazı eğitimlerin Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartları taşıması gerekmektedir.   

4.3.4.1. Türkiye Yükseköğretim Stratejisi1 

Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi üniversitemizin stratejisini oluşturmada 

öneme sahiptir.  

                                                             
1 YÖK 2016-2020 Stratejik Planı ve Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022 kaynaklarından alınmıştır.  
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Ülkemizde yükseköğretime 

erişim ve yükseköğretim 

alanındaki okullaşma oranının 

artırılması konusunda 2003-

2014 yılları arasında niceliksel 

olarak çok önemli gelişmeler 

sağlanmış, yatay büyüme olarak 

adlandırabileceğimiz büyük bir 

büyümeye şahit olunmuştur. 

Yükseköğretim kurumu sayısı 

hızla artmış ve öğrenci sayısı da altı milyonu aşmıştır. Türkiye bu öğrenci sayısı ile 

Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki en yüksek öğrenci sayısına sahip ikinci ülke 

konumundadır. Yükseköğretim sistemimizde bu istikametteki büyüme sürecinin 

bundan sonraki aşamasında nitelik ve kaliteye önem verilmektedir.   

Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte özellikle 2000’li 

yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki 

artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak 

çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin 

hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi 

konular, yükseköğretim kurumlarının şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla 

sorumluluk almalarını gerektirmektedir. 

Bu çerçevede kalite odaklı olmak ve yükseköğretim gerekliliklerini yerine 

getirerek tek tipten uzak, kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmiş, aynı zamanda 

üniversite olmanın kapsamlı yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmiş 

üniversitelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte yükseköğretimde uluslararasılaşma önemsenmektedir. 

Yükseköğretimde uluslararasılaşmada üç tema ön plana çıkmaktadır. Bu temalar; 

Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasitedir. Uluslararası öğrenci ve 

öğretim elemanlarının yükseköğretim sistemimize dâhil olmalarını kolaylaştıracak 

politikalar büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretime erişimin kolaylaştırılması ile 

dünyadan başarılı öğrencilerin Türkiye’yi tercih edeceği, kalitenin artırılması ve 

kurumsal kapasitenin uluslararasılaşmayı sağlayacak bir yapıya kavuşması önem arz 

etmektedir.  



 

-11- 

 

4.3.4.2. Havacılık Sektörü2 

Dünyada her geçen gün ülkeler arasında ticaret, turizm ve kültürel ilişkiler 

artmaktadır. Bu faaliyetler ile uzak coğrafyaların birbirine yakınlaşması ve 

küreselleşme olgusunun gelişmesinde hava ulaştırmasının katkıları oldukça önemli 

düzeydedir. Coğrafik açıdan bakıldığında dünya nüfusunun gitgide artması, dünya 

ekonomilerinin gelişmesi, insanların gelir düzeylerinin artması, insanların daha uzak 

coğrafyalara doğru yol almasını sağlamıştır. İnsanların bulunduğu coğrafyalardan 

farklı yerlere doğru yönelmesinde hava ulaşımının insanlara hızlı, güvenli ve konforlu 

ulaşım sağlaması etken olmuştur. Bu coğrafyalar arası hareketlilik havayolu ulaşımına 

olan talebi artırarak sektörün gelişmesini sağlamış, bu gelişmelerin yarattığı baskılar 

ve değişim ihtiyacı özellikle 1980’li yıllarda serbestleşme, liberalleşme ve özelleşme 

gibi eğilimlerin hızlanmasını ve yayılmasını beraberinde getirmiştir.  

Bu eğilimler ile hava ulaşım sektörü yalnız ulaştırma hizmeti veren devletin 

sağladığı hizmet sektörü konumundan çıkıp daha ticari ve rekabetçi yapıda ve çok 

daha fazla alt sistemleri olan bir sektör haline dönüşmüştür.  

Serbestleşme, liberalleşme, ticarileşme ve özelleşme eğilimleri ile Dünya 

Hava Ulaşım sektöründe çarpıcı gelişmeler yaşanmış, havayolu şirketlerinin 

sayılarındaki artışla birlikte farklı iş modelleri ortaya çıkmıştır. Havayolu şirketlerinin 

yeni iş modellerinin yarattığı olanaklar ile dünya yolcu trafiğinde de çarpıcı artışlar 

görülmüştür. Özellikle en büyük artışlar bölgesel olarak, Asya Pasifik ve Ortadoğu’da 

gerçekleşmiştir.  

Bu gelişmeler çerçevesinde bakıldığında dünyada 2010 yılından beri ulusal ve 

uluslararası hatlarda taşınan tarifeli yolcu sayısı düzenli ve sürekli bir şekilde artış 

göstermektedir. Tarifeli yolcu taşımacılığı, 2010 yılı ve sonrasında artışa geçmiştir. Son 

3 yılın gerçekleşmelerine göre; 2014 yılında 3.316 milyon, 2015 yılında bir önceki yıla 

göre %7,2 artış ile 3.556 milyon ve 2016 yılında yine bir önceki yıla göre %6,8 artış ile 

3.796 milyon tarifeli yolcu taşınmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nun global istatistik değerlerine göre 

2017 yılında taşınan tarifeli yolcu sayısı bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 4,1 

milyara ulaşmıştır. Yolcu trafiği, toplam tarifeli ücretli yolcu kilometre cinsinden %7,9 

artış oranı ile 2017 yılında 7.699 milyar kişi olarak gerçekleşmiştir.  

                                                             
2 TOBB Havacılık Sektör Meclisi 2017 Raporu, https://www.icao.int/annual-report-2017/Pages/the-world-of-air-transport-in-
2017.aspx, https://aviationbenefits.org, SHGM 2017 Faaliyet raporu kaynaklarından derlenmiştir.  
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Bu gelişme çerçevesinde bölgelerin yolcu trafiği artış oranları göz önüne 

alındığında;   2017 yılında % 10,7 oranında büyüme gösteren Asya/Pasifik Bölgesi 

Dünya trafiğinin %34’üne sahip olarak en üst sıralamada yerini almıştır. Asya Pasifik 

Bölgesini %8,6 oranında artış göstererek takip eden Avrupa dünya trafiğinin %27’sine, 

%4,1 artış oranı ile Kuzey Amerika %23’üne,  %6,5 büyüme oranı ile Orta Doğu Bölgesi 

%9’una,  %7,4 büyüme oranı ile Latin Amerika %5’ine ve %7,2 büyüme ile Afrika 

Ülkeleri %2’sine sahip olmuşlardır.   

İç Hat ve Dış Hat yolcu 

taşımacılığı olarak göz önüne 

alındığında, ücretli yolcu kilometre 

cinsinden Dış Hatlar trafiğinin % 37’si 

Avrupa, % 29’u Asya Pasifik, % 14’ü 

Orta Doğu Bölgesi, % 13’ü Kuzey 

Amerika Bölgesi, % 3’ü Afrika ve % 

4’ü Latin Amerika / Karayipler Bölgesi 

Havayolu Taşıyıcıları tarafından 

gerçekleştirilmiştir.   

İç hatlar yolcu trafiğinde ise dünya ölçeğinde 2017 yılında % 7,1 büyüme 

gerçekleşmiştir. Bu artış oranının % 3,6’sı ABD havayolu taşıyıcıları, %13,2’si Çin ve 

%17,7’si Hindistan havayolu taşıyıcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. İç Hatlar 

pazarında % 42 payı ile Asya Pasifik bölgesi ilk sırada yer almış, onu %41 ile Kuzey 

Amerika, %9 oranı ile Avrupa, % 7 oranı ile Latin Amerika /Karayipler, %5,6 oranı ile 

Orta Doğu ve Afrika İç Hatlar pazarı takip etmiştir.  

Havacılık sektörüne yük taşımacılığı açısından bakıldığında ise 2017 yılında 

yaklaşık 56 milyon ton taşınmış olup toplam tarifeli yük ton-km cinsinden, 2017 yılında 

görülen %9,5 büyüme oranı, 2016 yılında gerçekleşen %3,6 büyüme oranı ile 

karşılaştırıldığında oldukça çarpıcıdır. Bu büyüme oranı, 2017 yılındaki ticari 

aktivitelerin iyileştirilmesi ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. 

2017 yılı ICAO kesin verilerine göre Türkiye, dünya toplam ücretli yolcu-km. 

sıralamasında 12. ve uluslararası ücretli yolcu-km sıralamasında ise 9. sırada yer 

almakta ve dünya toplam ücretli ton-km (yolcu-yük- posta) sıralamasında 11. ve ücretli 

ton-km (yolcu-yük- posta) sıralamasında ise 8. sırada bulunmaktadır.  
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2017 Yılı Uluslararası Yolcu Trafiği Artışı3 

Dünyada başlıca havalimanları gelen-giden toplam yolcu sayıları açısından 

değerlendirildiğinde ise birinci sırada Atlanta-ABD Havalimanı bulunmaktadır. İstanbul 

Atatürk Havalimanı ise toplam yolcu açısından dünya sıralamasında 14. sırada 

Avrupa’da ise Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam ve Frankfurt 

Havalimanlarından sonra 5. sırada yer almıştır. 

Tarifeli dış hatlar yük ton-km. oranı 2017 yılında %10,4 iken, 2016 yılında 

gerçekleşme oranı % 3,5‘dir. Dış Hatlar yük ton-km toplam tarifeli yük ton km değerinin 

%87’sini oluşturmaktadır.  

Dış Hatlarda tarifeli km.de taşınan yük miktarının %40’ı Asya/Pasifik havayolu 

taşıyıcılarına ait olup onu sırasıyla %26 ile Avrupa, %16 ile Ortadoğu ve %14 ile Kuzey 

Amerika izlemektedir. Yük taşımacılığı hareketliliği incelendiğinde yaklaşık %80 uzun 

mesafe yük hareketi akımının Doğu-Batı ticaret hattında Asya’dan Avrupa’ya, 

Asya’dan Kuzey Amerika’ya ve Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya olduğu görülmektedir.    

Tarifeli dış hatlar yük kapasitesi 2017’de yaklaşık olarak 351 milyon yük ton 

km’dir. Bu miktar 2016 yılı ile karşılaştırıldığında  %6,1 olarak yansımaktadır. Dış hatlar 

tarifeli yük doluluk oranı ise 2016 yılı ile karşılaştırıldığında 2017 yılında %53,2’den 

%55,4’e çıkmıştır. Bunda gelişen ekonomik faaliyetler ile ticaret ve e-ticaretteki 

gelişmelerin 2017 yılında havayolu yük taşımacılığına net olumlu katkısı olduğu 

düşünülmektedir.  

Havayolu taşımacılığı tüm dünyayı saran yoğun küresel ölçekte yolcu ve yük 

taşımacılığı ile çok geniş bir sektör olup ticari havayolu taşımacılığı, havalimanları, 

hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, hava aracı üreticileri gibi ana sektörlerin yanı sıra 

pek çok alt sistemlere sahiptir. Bununla birlikte, ticari ve rekabetçi yapısıyla ve 

                                                             
3 https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Continued-passenger-traffic-growth-and-robust-air-cargo-demand-in-2017.aspx 
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kapsadığı çok geniş perspektifteki ana ve alt hizmet sistemleri ile bulunduğu 

coğrafyaya doğrudan, dolaylı, etkisel ve katalitik olarak oldukça katkısı bulunmaktadır. 

Bu çerçeveden bakıldığında havacılık sektörünün en çok, istihdam ve GDP üzerindeki 

etkisi göze çarpmaktadır.  2016 verilerine göre küresel ölçekte; 10,2 milyon istihdam, 

704,4 milyar dolar GDP doğrudan, 10,8 milyon istihdam, 637,8 milyar dolar GDP 

dolaylı, 7,8 milyon istihdam, 454,0 milyar dolar GDP etkisel, 36,7 milyon istihdam ve 

896,9 milyar dolar katalitik etkisi ile dünya ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

Havacılık sektörünün kendi alt 

sektörlerinin gelişmesinde doğrudan 

istihdamın katkısı oldukça yüksek 

olup bu sektörün nitelikli insan 

gücüne ihtiyacı gitgide artmaktadır.   

Havacılık İstatistikleri konusunda 

uzman bir kuruluş olan “Hava 

Taşımacılığı Eylem Grubu” (Air 

Transport Action Group-ATAG) 

ATAG’ın Ekim 2018 tarihli çalışmasına göre; 2016 yılında 65,5 milyon kişiye iş olanağı 

sağlanmış ve bunlardan,  525 bin kişiye havalimanları işletmeciliği (işletme, planlama, 

mühendislik), 5,6 milyon kişiye havalimanlarında bulunan diğer işkolları (perakende 

satış yerleri, araç kiralama şirketleri, gümrük ve göçmenlik büroları gibi kamu 

kurumları, kargo acentaları ve bazı yeme-içme alanları) 2,7 milyon kişiye havayolu 

şirketlerinde  (uçuş ve kabin mürettebatı, işverenleri, yer hizmetleri, eğitim ve bakım 

personeli), 1,2 milyon kişiye hava aracı üretim alanında  (mühendisler, tasarımcılar, 

motor ve parça üreticileri), 233 bin kişiye hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kurumlarda 

istihdam sağlanmıştır. 

Ülkemizde de havacılık sektörü; hemen her şehre modern havalimanlarının 

yapımı,  havayolu şirketleri, yer hizmetleri, hava kargo,  catering şirketleri ve çeşitli 

havayolu ulaşım sektörünü destekleyen diğer alt sektörler ile özellikle 2003 yılında iç 

hat uçuşlarında gerçekleştirilen serbestleşme ile büyük bir atılım içine girmiştir.   2003 

yılından itibaren yapılan yasal düzenlemeler sonrasında sektörde faaliyet gösteren 

havayolu şirketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyen havacılık sektörü; artan altyapı 

ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletleri fiyat düzenlemeleri sonucunda 

gelişmeye devam etmektedir.  



 

-15- 

 

2003 yılında havacılık sektöründe 65 bin kişi istihdam edilmiş iken 2016 yılında 

istihdam edilen personel sayısı 191 bin 709 olmuştur. Sektörün cirosu ise 2,2 milyar 

dolardan 20 milyar dolara çıkmıştır.  

Havacılık Sektörünün Türkiye’deki gelişimi dünyada oldukça dikkat 

çekmektedir. Gelişmiş altyapıya sahip olan ülkemizde bu sistemlerin işletilmesinden 

sorumlu personellerin istihdam edilmesi ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunulsa da 

tüm dünyada yaşanan eğitimli personel sorunu Türkiye’de de yaşanmaktadır. Bu sorun 

özellikle pilot, bakım teknisyeni, mühendis gibi en çok bu personelleri istihdam eden 

havacılık sektörlerinde olduğu gibi havacılık sektörünün farklı alt sistemlerinde de 

yaşanabilmektedir.  

4.3.4.3. Yükseköğretim ve Havacılık Sektörü 

Havacılık sektörünün giderek gelişmesi ve Türkiye’nin bu gelişmeden 

ortalamanın üzerinde pay alması havacılık sektörünü ön plana çıkarmaktadır. 

Sektörün kendine has bilgi birikimine sahip çalışanlara ihtiyacı da gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu nedenle havacılık eğitimlerinin önemi artmakta ve bu eğitime olan 

ihtiyaç yükseköğretim kurumlarında ve bazı özel eğitim kurumlarındaki artışı 

beraberinde getirmektedir.  

Nitelikli personel gerektiren havacılık sektörünün gelişiminde en önemli faktör; 

eğitim sektörüdür. Türkiye’deki Hava Ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak 

eğitim konusunda da ileriye gidilmesi havacılığın gelişiminde oldukça katkı 

sağlayacaktır. Türkiye’de, 2003 yılı sonrasında hızla gelişen Hava Ulaşım sektörüne 

eğitimli personel yetiştirilebilmesi amacıyla pek çok üniversitede fakülte ve meslek 

okulu statüsünde bölümler açılmıştır.  

2017 yılı Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Kılavuzu’na göre Türkiye 

ve KKTC de merkezi yerleştirme ile Uçak ve Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği; 

Astronomi ve Uzay Bilimleri/ Uzay Bilimleri ve Teknolojileri; Pilotaj/ Pilot Eğitimi; Hava 

Trafik Kontrol; Uçuş Harekât Yöneticiliği; Uçak Teknolojisi; Uçak Gövde-Motor/ Uçak 

Gövde- Motor Bakım; Uçak Elektrik-Elektronik/ Havacılık Elektrik-Elektronik; Havacılık 

Yönetimi; Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği; Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri; Hava 

Lojistiği bölümlerine öğrenci alımları yapılmıştır. Türkiye’de havacılık eğitimi veren 61 

üniversite bulunmaktadır. Ancak havacılık temasına odaklanmış tek üniversitenin 

üniversitemiz olduğu görülmektedir.  
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Türk Hava Kurumu 

himayesinde vakıf üniversitesi 

olarak kurulan THK Üniversitesi 

havacılık ve uzay bilimleri temalı ilk 

üniversitedir. Havacılık sektörünü 

hem teknolojik gelişme hem de 

işletmecilik alanında ülkemizde 

daha ileriye götürmek,  bilgi ve 

araştırma açısından ulusal ve 

uluslararası alanda en ileri 

düzeylere çıkartmak için çalışan THK Üniversitesi’nin havacılık sektöründe farklı alt 

sistemlere istihdam sağlamak ve teknolojik gelişmelere imza atmak üzere fakülte 

düzeyinde Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Pilotaj Bölümü, Havacılık Yönetimi 

bölümleri; Meslek Yüksekokulu statüsünde Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Havacılıkta Yer Hizmetleri) bölümleri gibi 

alanlarda öğrenci yetiştirmesi geleceğe yönelik üniversitenin vizyonu ile örtüşecek ve 

Havacılık Eğitimi Sektöründe en üst sırada yerini almasını sağlayacaktır. 

4.4. GZTF ANALİZİ 

GZTF (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi planlama sürecinin 

önemli bir parçası olarak kurum içi ve kurum dışı etkenlerin analizini yapmayı 

içermektedir. Bu çerçevede bir taraftan kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmekte 

ve diğer taraftan dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler ortaya konmaktadır. Bu 

analiz sonucunda; iç ve dış etkenler dikkate alınmakta ve bir yandan güçlü yönler ve 

fırsatlardan en üst düzeyde yararlanabilecek, diğer yandan tehditler ve zayıf yanların 

etkisini en aza indirgeyebilecek ve stratejiler geliştirmek hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede THK Üniversitesi için GZTF analizi aşağıda sunulmaktadır.  

Güçlü Yönler: 

● Lisans ve lisansüstü programların ağırlıkla havacılık odaklı ve disiplinler 

arası olması 

● Ülkemizde pilot yetiştiren az sayıdaki yükseköğretim kurumlarından biri 

olması 

● Yerleşkelerin havaalanı ile birlikte olması  
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● Üniversitenin havacılık alanında fiziksel ve güçlü altyapıya sahip olması 

(havalimanları, uçaklar ve 

bakım hangarları) 

● Üniversitenin toplumda 

bilinirliği (90 yıllık THK 

entelektüel birikimi) 

● Türk Hava Kurumu ile 

yakın işbirliği 

● Uluslararası çeşitlilik ve 

yüksek yabancı öğrenci 

oranı 

● İngilizce eğitim 

● Ana yerleşkenin Ankara’da olması 

● Sektör ile sıkı işbirliği 

● Yüksek lisans ve doktora programlarının açılmış olması 

● Yurt dışındaki üniversiteler ile akademik / değişim alanında işbirlikleri 

● Havacılık sektörüne ön lisans ve lisans mezunu personel yetiştirilmesi 

● Sektörde tümleşik eğitimlerin yaptırılması 

● Seçmeli ikinci yabancı dil eğitimi 

● Havacılık eğitimi maksadıyla yatırım yapılmış olması 

● Mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının yüksek olması 

Zayıf Yönler: 

● Öğrenci başına öğretim elemanı ve öğretim üyesi oranının düşük olması 

● Yabancı öğrenci / idari personel iletişim problemleri 

● Araştırma faaliyetlerinin (yayın, proje, danışmanlık, sektör/sanayiye verilen 

kurslar vb.) azlığı, yıllık ayrılmış araştırma fonunun eksikliği  

● Kurumsallaşma sürecinin devam ediyor olması 

● Mali kaynakların ağırlıkla öğrenci gelirlerine dayalı olması  

● Kapasite artışını sınırlayabilecek kapalı alan yetersizliği 

● Öğrencilere yurt imkânı sunulamaması 

 



 

-18- 

 

Fırsatlar: 

● Ülkemiz bakımından stratejik öneme haiz bir alanda faaliyet gösteriyor 

olması 

● Türkiye ve bölgedeki gelişen havacılık sektörü 

● Türkiye’deki ilk ihtisas üniversitesi olması 

● Ankara’da havacılık/uzay ve savunma şirketlerine yakınlık 

● Ülkemizde ve dünyada artan pilot ihtiyacı 

● Ülkemizde ve dünyada artan havacılık hizmetleri profesyonellerine duyulan 

ihtiyaç 

Tehditler: 

● Havacılık ile ilgili bölümlerinin diğer üniversitelerde bulunması 

● Yabancı öğrenciler ile birlikte öğrenci profilinin ve eğitim düzeyinin 

çeşitlenmesi, homojenlikten uzaklaşması 

● Ekonomik koşullarındaki değişkenliğin havacılık sektörüne olası etkileri 

● Türkiye’de yabancı öğrencilere verilecek her türlü danışmanlık hizmetlerinin 

eksikliği 
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5. STRATEJİ 

Üniversitemizin vizyonuna doğru, kararlı ve sürekli bir şekilde hareket etmek, bu 

topluluğu oluşturan bireylere ve THK Üniversitesi’nin başarısından yararlanacak 

paydaşlara bağlıdır. Tüm paydaşların, üniversiteyi ileriye taşıyacak kararlar ve 

eylemler için hep birlikte çalışması, bununla birlikte, her eğitim ve öğretim biriminin idari 

yapıları, yetkileri ve sorumluluklarıyla vizyonu desteklemesi esastır. 

THK Üniversitesi’nin öğretim kadrosu ve öğrencilerinin bilimsel üretimleri, 

tasarımları, buluşları, fikirleri, birikimleri ve akademik başarıları sayesinde, THK 

Üniversitesi’nin misyonunu yerine getireceklerini öngörüyoruz. 

Başarının ölçütü; THK Üniversitesi mezunlarının aranan mezunlar olması ve 

çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşlardaki kariyerlerinin gelişimi olacaktır. Aynı 

derecede önem taşıyan bir diğer ölçüt ise THK Üniversitesinin hem lisans hem de 

lisansüstü seviyede dünyanın farklı yerlerinden öğrencileri ve başarılı akademisyenleri 

çekebilme kapasitesi olacaktır. 

Bu kapsamda THK Üniversitesinin finansal açıdan bağımsız bir kurum olarak 

yoluna devam edebilmesi de öngörülmektedir. Stratejimizin önemli bir unsuru, THK 

Üniversitesi’nin çoğunlukla kendi kaynaklarına dayanan bir üniversite olarak 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Yönetimi, öğretim kadrosu, öğrencileri ve paydaşları ile birlikte, bilimsel 

üretimleri, tasarımları, buluşları, fikirleri, birikimleri ve akademik başarıları sayesinde, 

THK Üniversitesinin misyonunu yerine getireceği öngörülmektedir. 

5.1. Stratejik Hedefler 

5.1.1. Amaçlarımız 

Amaç 1 - Havacılık ve Uzay Alanında Nitelikli Bir Üniversite Olmak 

Amaç 2 - Akredite Eğitim Programlarını Artırmak ve Nitelikli Mezun Vermek 

Amaç 3 - Paydaşlarla İşbirliği İçinde Sunulan Hizmetlerin Kalitesini Artırmak 

Amaç 4 - Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirmek 

Amaç 5 - Üniversitenin Yerleşkelerinde Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  
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5.1.2. Hedeflerimiz 

Amaç 1- Havacılık ve Uzay Alanında Nitelikli Bir Üniversite Olmak 

Hedef 1.1. Eğitim Programlarının Araştırılması, Çeşitlendirilmesi ve Sürekli 

Geliştirilmesi 

Hedef 1.2. Araştırma Altyapısını Geliştirerek Etkin Kullanımının Sağlanması 

Hedef 1.3. Uluslararası İndekslerde Yer Alan ve Taranan Yayın Sayımızın 

Artırılması (SCI, SCI_Expended, SSCI, AHCI vb.) 

Hedef 1.4. Ülke Öncelikleri de Gözetilerek Disiplinler arası Çalışmaların 

Yapılması 

Amaç 2 - Akredite Eğitim Programlarını Artırmak ve Nitelikli Mezun Vermek 

Hedef 2.1. Eğitimin Kalitesini Geliştirerek Akredite Eğitim Programlarının 

Sayısının Artırılması 

Hedef 2.2. Geleceğin İnsan Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar Yapılması 

Hedef 2.3. Akademisyen Kadrosunun Güçlendirilmesi 

Hedef 2.4. Öğrenme ve Sosyal Yaşam Ortamları Geliştirerek Öğrencilerin 

Akademik ve Bireysel Gelişiminin Desteklenmesi 

Hedef 2.5. Uluslararasılaşma Niteliğinin Geliştirilmesi 

Hedef 2.6. Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Sayısının 

Artırılması 

Amaç 3 - Paydaşlarla İşbirliği İçinde Sunulun Hizmetlerin Kalitesini 

Artırmak 

Hedef   3.1. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülkenin 

Teknolojik ve Ekonomik Gelişiminin Desteklenmesi 

Hedef    3.2. Üniversite Faaliyetlerinin Toplumla Paylaşılması 

Hedef   3.3. Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Sosyal Yaşama 

Katkıda Bulunulması 

Hedef 3.4. Etkin Havacılık ve Uzay Hizmetleri Sunulması 

Amaç 4 - Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirmek 

Hedef 4.1. Kamu ve Özel Sanayi Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliklerinin Üst 

Düzeye Çıkarılması  

Hedef 4.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Paydaşı Olunması 

Hedef 4.3. Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılmasının, Ürüne 

Dönüştürülmesinin Teşvik Edilmesi 
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Hedef 4.4. Üniversite Sanayi İşbirliğinden Yararlanan Öğrenci Sayısının 

Artırılması 

Amaç 5 - Üniversitenin Yerleşkelerinde Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek  

Hedef 5.1. Yerleşkelerin Altyapı ve Fiziksel İmkânlarının Etkin Kullanılması ve 

Artırılması 

Hedef 5.2. THK Üniversitesinin Mevcut Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi 

Hedef 5.3. Kurumsal Tanınırlık, Farkındalık ve Aidiyetin Geliştirilmesi 

Hedef 5.4. Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi  

Hedef 5.5 Kurum Akademik Bilgi Sisteminin İyileştirilmesi 

 

 

5.1.3. Planlanan Faaliyetler 
 

Hedef 1.1. Eğitim Programlarının Araştırılması, Çeşitlendirilmesi ve 

Sürekli Geliştirilmesi ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 1.1.1. İç ve dış paydaş anketleri ile eğitim programlarını geliştirmek. 

Faaliyet 1.1.2. Sertifika eğitim programlarını oluşturmak, eğitim içerik ve 

materyallerini belirlemek. 

Faaliyet 1.1.3. YAGEM’in faaliyetlerini daha fazla yararlanıcıya ulaştırmak. 

Faaliyet 1.1.4. Açık ve uzaktan eğitim fakültesi eğitim programları oluşturmak. 



 

-22- 

 

Faaliyet 1.1.5. Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla eğitim işbirlikleri 

yaparak üniversitemiz için yeni bir gelir modeli yaratmak. 

Faaliyet 1.1.6. Yurtiçi (TÜBİTAK) / yurtdışı (AB) fonlar kapsamında eğitim ve 

sosyal içerikli projeler hazırlamak. 

Faaliyet 1.1.7. Yurt dışı ortak diploma ve sertifika programları oluşturmak. 

Faaliyet 1.1.8. Uluslararası yaz okulları açmak. 

Faaliyet 1.1.9. İkinci öğretim eğitim imkânları sunmak. 

 

Hedef 1.2. Araştırma Altyapısını Geliştirerek Etkin Kullanımının Sağlanması ile 

İlgili Faaliyetlerimiz 

Faaliyet 1.2.1. Birimlerde araştırma laboratuvarlarının sayısını artırmak. 

Faaliyet 1.2.2. Araştırmacıların kullandıkları elektronik veri tabanları, bilgisayar 

yazılımları ve kütüphane imkânlarını artırmak. 

Faaliyet 1.2.3. Laboratuvarlarda kullanılan cihazların düzenli olarak bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak. 

Faaliyet 1.2.4. Araştırmacılara analiz yapabilmeleri için eğitim programları 

düzenlemek. 

Faaliyet 1.2.5. Etkin ve verimli çalışma sağlamak amacına yönelik olarak 

üniversitemizin araştırma merkezlerindeki araç-gereç ve donanımların envanterini 

çıkarmak ve bunu tüm araştırmacılara duyurmak. 

Faaliyet 1.2.6. BAP Ofisi teşviklerini artırılmasını sağlamak. 

Faaliyet 1.2.7. Üniversite bünyesinde bilimsel dergiler çıkartılmasını sağlamak. 

 

Hedef 1.3. Uluslararası Indekslerde Yer Alan ve Taranan Yayın Sayımızın 

Artırılması (SCI, SCI_Expended, SSCI, AHCI vb.) 

Faaliyet 1.3.1. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası indekslerdeki yayın 

sayısı için öğretim üyelerine her yıl performans hedefi koymak. 

Faaliyet 1.3.2. Uluslararası indekslerde (SCI, SCI_Expended, SSCI, AHCI vb.) 

yayın yapan öğretim üyelerine teşvik sağlamak. 

Faaliyet 1.3.3. Uluslararası indekslere giren yayınlar için teşvik politikasının 

geliştirilmesi. 

Faaliyet 1.3.4. Bilimsel araştırma, makale yazımı ve bilimsel dergilerle ilgili 

eğitimler verilmek. 
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Hedef 1.4. Ülke Öncelikleri de Gözetilerek Disiplinler arası Çalışmaların 

Yapılması ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 1.4.1. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı düzenlemek 

(INTAVIC). 

Faaliyet 1.4.2. Havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere çalıştay/panel 

düzenlemek. 

Faaliyet 1.4.3. Havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere alanında uzman 

kişileri konuşmacı olarak davet etmek.  

Faaliyet 1.4.4. Ulusal/Uluslararası konferanslara ev sahipliği yapmak. 

 

Hedef 2.1. Eğitimin Kalitesini Geliştirerek Akredite Eğitim Programları Sayısının 

Artırılması ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 2.1.1. Birimlerin akreditasyon çalışmalarını desteklemek. 

Faaliyet 2.1.2. Bologna süreci doğrultusunda güncel gelişmeleri takip etmek ve 

uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

Faaliyet 2.1.3. Ankara Meslek Yüksekokulu Tanınmış Okul kategori sayısını 

artırmak. 

Faaliyet 2.1.4. İzmir Meslek Yüksekokulu Tanınmış Okul kategori sayısını 

artırmak. 

 

 

Hedef 2.2. Geleceğin İnsan Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar Yapmak ile İlgili 

Faaliyetler. 

Faaliyet 2.2.1. Türkiye’de ve dünyada ihtiyaç duyulan geleceğin mesleklerine 

yönelik yeni eğitim/ sertifika programları oluşturmak. 

Faaliyet 2.2.2. Üniversite bünyesinde, farklı sektörlerdeki iç ve dış 

paydaşlarımızla birlikte çalışmalar düzenlemek. 

Faaliyet 2.2.3. Mezun takip sistemi verileri kullanılarak yeni eğitim programı 

oluşturmak. 

Faaliyet 2.2.4. Mezuniyet sonrasında iş bulmaları amacıyla mezun öğrenciler 

için birimler bazında meslek odaları ve sektörle iş birliği içerisinde çalışan kariyer 

ofisleri ve işleyişi sağlayacak öz geçmiş veri tabanı oluşturmak. 
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Hedef 2.3. Akademisyen Kadrosunu Güçlendirmek 

Faaliyet 2.3.1. Yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı akademisyenleri üniversitemize 

kazandırmak. 

Faaliyet 2.3.2. Öğretim üyelerinin 

"Eğiticinin Eğitimine" katılmalarını 

sağlamak. 

Faaliyet 2.3.3 Öğretim üyelerinin 

akademik kariyerlerine yönelik 

faaliyetlere katılmalarını sağlamak. 

Faaliyet 2.3.4 Öğretim üyelerinin 

"Öğrenci Merkezli Öğretme ve 

Değerlendirme" seminerlerine 

katılımını sağlamak. 

 

Hedef 2.4. Öğrenme ve Sosyal Yaşam Ortamları Geliştirerek Öğrencilerin 

Akademik ve Bireysel Gelişiminin Desteklenmesi ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet.2.4.1. Kütüphane altyapısını güçlendirmek. 

Faaliyet 2.4.2. Öğrenci danışmanlık sistemini geliştirmek. 

Faaliyet 2.4.3. Proje tabanlı ders öğretimi gerçekleştirmek. 

Faaliyet 2.4.4. Kampüs içerisindeki sosyal alanları arttırmak. 

Faaliyet 2.4.5. Öğrenci topluluklarını desteklemek. 

Faaliyet 2.4.6. Kamu, özel ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan araştırma ve 

eğitim burslarından öğrencilerimizin yararlanmasını sağlamak. 

 

Hedef 2.5. Uluslararasılaşma Niteliğinin Geliştirilmesi ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 2.5.1. Uluslararası ortak programlar ve iş birlikleri geliştirmek. 

Faaliyet 2.5.2. Uluslararası deneyim ve küresel konuları yansıtan müfredatlar 

geliştirmek. 

Faaliyet 2.5.3. Uluslararası öğrenci sayısını artırmak. 

Faaliyet 2.5.4. Uluslararası düzenlenen /katılım sağlanan faaliyet sayısını 

artırmak. 

Faaliyet 2.5.5. Uluslararası öğretim elemanı sayısını artırmak. 
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Hedef 2.6. Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanan Sayısının 
Artırılması ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 2.6.1. Akademik Personelin Erasmus Programı’ndan yararlanmasını 

sağlamak.  

Faaliyet 2.6.2. Öğrencilerin Erasmus Programı’ndan yararlanmasını sağlamak.  

Faaliyet 2.6.3. İdari Personelin Erasmus Programı’ndan yararlanmasını 

sağlamak. 

 

Hedef 3.1. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek 

Ülkenin Teknolojik ve Ekonomik Gelişiminin Desteklenmesi ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 3.1.1. TÜBİTAK ile iş birliğini geliştirmek. 

Faaliyet 3.1.2. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri ile işbirliğini 

geliştirmek. 

Faaliyet 3.1.3. Ulusal özel havacılık sektörü ile iş birliğini geliştirmek. 

Faaliyet 3.1.4. Kamu sektörü ile iş birliğini geliştirmek. 

Faaliyet 3.1.5. Uluslararası havacılık kurum ve kuruluşları ile akademik 

kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek. 

Faaliyet 3.1.6. THK ve bağlı kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek. 

 

Hedef 3.2. Üniversite Faaliyetlerinin Toplumla Paylaşılması ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 3.2.1. Yıllık faaliyetleri paylaşmak. 

Faaliyet 3.2.2. Konferanslar düzenlemek. 

Faaliyet 3.2.3. Üniversite faaliyetlerinin basın, yayın kuruluşları ve sosyal 

medya vasıtası ile duyurmak. 

 

Hedef 3.3. Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Sosyal Yaşama 

Katkıda Bulunulması ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 3.3.1. Tüm eğitim birimlerinde bilimsel araştırma kulüplerinin 

kurulmasını ve faaliyete geçirilmesini sağlamak. 

Faaliyet   3.3.2. Mevcut öğrenci kulüplerine finansal destek sağlamak. 

Faaliyet 3.3.3. Her yıl belirli tarihlerde üniversitemizde bahar şenliği 

düzenlemek. 
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Faaliyet   3.3.4. Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler 

(konferans, seminer, sergi, söyleşi vs.) düzenlemesini desteklemek. 

Faaliyet 3.3.5. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için 

sponsorluklarla kaynak yaratmak.  

 

Hedef 3.4. Etkin Havacılık ve Uzay Hizmetleri Sunmak ile ilgili faaliyetler. 

Faaliyet 3.4.1. Yetkili kurumlarca onaylanmış (IATA, SHGM) sertifikalı havacılık 

eğitimi vermek. 

Faaliyet 3.4.2. Üniversite bölümlerinin Bologna, MÜDEK, Erasmus, SHGM, 

ISO, akreditasyon, belgelendirme ve uyum süreçlerini desteklemek. 

Faaliyet 3.4.3. Havacılık ve Uzay Bilimleri Stratejik Araştırma ve Uygulama 

Merkezi kurmak.   

 

Hedef 4.1. Kamu ve Özel Sanayi 

Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliklerini 

Üst Düzeye Çıkarmak  

Faaliyet 4.1.1. Teknoloji Transfer Ofisi ile 

kamu ve özel sanayi kurum ve kuruluşları 

arasında iş birliği yapılmasını 

desteklemek. 

Faaliyet 4.1.2. Üniversitemizin 

diğer birimleri ile kamu ve özel sanayi 

kurum ve kuruluşları arasında iş birliği yapılmasını desteklemek. 

Faaliyet 4.1.3. Akademik personelin kamu ve özel sanayi kurum ve 

kuruluşlarında yürüttükleri danışmanlık faaliyetlerini desteklemek. 

Faaliyet 4.1.4. Teknoloji Merkezini kurmak. 

 

Hedef 4.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Paydaşı Olmak ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 4.2.1. Kuruluşların yürütmekte olduğu kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerine iştirak etmek. 

Faaliyet 4.2.2. Sanayi ile kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında projeler 

geliştirmek. 
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Faaliyet 4.2.3 Ortak yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

öğrencilerimizin yer almasını sağlamak. 

 

Hedef 4.3. Araştırma Sonuçlarının Uygulamaya Aktarılmasının, Ürüne 

Dönüştürülmesinin Teşvik Edilmesi ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 4.3.1. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına, ürüne 

dönüştürülmesine ilişkin özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapmak. 

Faaliyet 4.3.2. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına, ürüne 

dönüştürülmesine yönelik teşvikler oluşturmak. 

 

Hedef 4.4. Üniversite Sanayi İşbirliğinden Yararlanan Öğrenci Sayısının 

Artırılması ile İlgili Faaliyetler 

Faaliyet 4.4.1. Üniversite sanayi iş birliğine yönelik protokoller kapsamında 

yürütülen faaliyet ve projelerde öğrencilerin aktif yer almasını sağlamak. 

Faaliyet 4.4.2. Öğrencilerin eğitimleriyle ilgili sanayi kuruluşlarında staj 

yapmalarını sağlamak. 

Faaliyet 4.4.3. Mezunlarımızın sanayi kuruluşlarında iş bulmalarını 

desteklemek. 

 

Hedef 5.1. Yerleşkelerin Altyapı ve Fiziksel İmkânlarının Etkin kullanılması ve 

Artırılması ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 5.1.1. Enerji ve kaynakların etkin ve tasarruflu kullanımını sağlamak. 

Faaliyet 5.1.2. Kütüphanenin 7/24 hizmet vermesini sağlamak. 

Faaliyet 5.1.3. Üniversitenin bilişim altyapısını güçlendirmek. 

Faaliyet 5.1.4. Arşivlemeye uygun fiziki mekân ve teknik donanım altyapısını 

iyileştirmek. 

Faaliyet 5.1.5. Güvenlik altyapısını (giriş-çıkış kayıtları, giriş-çıkış hatlarının 

düzenlenmesi, fiziksel şartlar vs.) güçlendirmek. 

 

Hedef 5.2. Üniversitemizin Mevcut Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi ile İlgili 

Faaliyetler. 

Faaliyet 5.2.1. Akademik ve idari personelin performans değerlendirme 

ölçütlerini belirlemek ve belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirmeler yapmak. 
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Faaliyet 5.2.2. Hizmet içi eğitimler vermek. 

Faaliyet 5.2.3. Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili teknik altyapıyı iyileştirmek. 

 

Hedef 5.3. Kurumsal Tanınırlık, Farkındalık ve Aidiyetin Geliştirilmesi ile İlgili 

Faaliyetler 

  Faaliyet 5.3.1. THK Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve değerlerinin 

akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler tarafından paylaşılmasını sağlamak. 

Faaliyet 5.3.2. THK’nın il ve ilçelerdeki şubelerinden tanıtım için faydalanmak. 

Faaliyet 5.3.3. Mezunlarımız ile etkileşimi artırıcı faaliyetler yapmak. 

Faaliyet 5.3.5. Üniversite faaliyetlerini basın, yayın kuruluşları ve sosyal medya 

vasıtası ile duyurmak. 

 

Hedef 5.4. Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi ile İlgili Faaliyetler. 

Faaliyet 5.4.1. THK Üniversitesi politikalarının akademisyenler, çalışanlar ve 

öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak. 

Faaliyet 5.4.2. Öğrenci ve personel memnuniyet oranının artırılmasını 

sağlamak. 

Faaliyet 5.4.3. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikaları (ISO 9001, ISO 27001 

vb.) almak. 

Faaliyet 5.4.3. Kalite eğitimlerini periyodik olarak vermek. 

 

Hedef 5.5 Kurum Akademik Bilgi Sisteminin İyileştirilmesi. 

Faaliyet 5.5.1 Akademisyenlerin özlük ve faaliyet bilgilerinin tutulduğu bilgi 

sisteminin iyileştirilmesi. 

Faaliyet 5.5.2 Öğrenci kimlik, bölüm kayıt ve mezuniyet bilgilerinin ttutulduğu 

bilgi sistemin iyileştirilmesi. 

Faaliyet 5.5.3 Fakülte, Bölüm, MYO, Enstitü program ve personel bilgilerinin 

tutulduğu bilgi sisteminin iyileştirilmesi. 

Faaliyet 5.5.4 MÜDEK ve YÖKAK için gerekli ders ve sınav dosya bilgilerinin 

analizini sağlayan bilgi sisteminin iyileştirilmesi. 
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6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 “Üniversiteler İçin Stratejik Plan Rehberi” gereği; stratejik planın sistemli olarak 

6 aylık ve yıllık dönemler bazında izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir.  

2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler için Kalite Geliştirme 

Kurulu tarafından performans göstergeleri ve performans hedefleri belirlenecek, amaç 

ve hedeflere yönelik performansların gerçekleşmesinden sorumlu olan birimlerden 

alınacak veriler, ilgili rektör yardımcısının koordinesinde Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Geliştirme Kurulu tarafından raporlanarak takip edilecektir. Değerlendirmeler 

sonucunda elde edilen bilgilerin performans raporu ve idari faaliyet raporu ile uyumlu 

olmasına dikkat edilecektir.  

Amaç ve hedeflere ulaşmada sadece stratejik plandan sorumlu birimlerin değil, 

THK Üniversitesi’nin tüm iç ve dış paydaşlarıyla birlikte; üst yönetiminin de desteğini 

alıp temel değerleri doğrultusunda kalite ve başarı bilincini kurum kültürü olarak 

benimseyerek 2019-2023 Stratejik Planı, başarı ile uygulanacaktır. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Büyük Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefini gerçekleştirmek üzere kurduğu 

THK tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla Türk Hava 

Kurumu Üniversitesi, 2011 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında 

2023, 2053 hedeflerine ulaşabilmesi için havacılık ve uzay alanında milli üniversitesini 

geliştirmesi, başlangıçta havacılık alanında ihtiyaç duyulan elemanlarını yetiştirmesi, 

orta ve uzun vadede katma değerli havacılık ürünlerini üretmesi gerekmektedir. Ayrıca 

uzay alanında hızlı bir şekilde teknolojik gelişimini sağlayarak uzayın paylaşımında 

diğer ülkelerden geri kalmayıp payına düşeni almalıdır. Bunların yapılması hem 

Türkiye’nin milli güvenliği, 

milli menfaatleri,  hem de  

uluslararası alanda söz 

sahibi olabilmesi için 

gerekli ve zorunlu 

görülmektedir.  

THK Üniversitesi, 

havacılık alanında eğitim 

ve öğretim ile bilimsel 

çalışmalara kaynak 
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ayırmaya ve mevcut kapasitesini yeterince kullanmaya gayret etmektedir. Başta pilotaj 

olmak üzere her alanda nitelikli eleman ihtiyacı dâhil milli projelerin geliştirilmesi, 

ihtiyaçların milli imkânlar ile karşılanması ve havacılık alanında bilimsel çalışmaların 

hız kazanması, yeni teknolojilerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle Türkiye’nin 

havacılık ve uzay alanında bölgenin ve dünyanın merkezi olması, Türkiye’nin uzay ve 

havacılık alanında hedeflerine ulaşabilmesi için bu stratejik plan hazırlanmıştır. 

Tüm akademik birimlerde araştırma stratejileri, araştırıcının bilimsel 

performansının takibi, güçlü/zayıf yanlar, disiplinler arası araştırma potansiyeli gibi 

analizler yapılmaktadır. Üniversitemizin araştırma potansiyelini artırmak için Teknoloji 

Transfer Ofisi destekler sağlamaktadır.  

Bunların yanı sıra araştırmacılarımızın ürettikleri yayınların niteliğini ve sayısını 

artırmak için farklı teşvik mekanizmaları da sağlanmaktadır. Üniversitemiz bilimsel 

yayınların sayısının artması yanında niteliklerinin de artması için teşvik mekanizmaları 

geliştirmektedir.  

Büyük ölçekli araştırmalar ve özellikle disiplinler arası projeleri geliştirmek için 

“Araştırma Yetkinlik ve Teknolojik Envanter Analizleri” ve “Güçlü Araştırma Alanları”nın 

tespit ve analiz çalışmaları ile belirlenen konularda nitelikli doktora araştırmaları 

yapılmasına önem verilmektedir. 

Lisansüstü eğitim, yayın ve patent konularında hem nicelik hem de niteliği 

artırmak hedeflenmektedir. Diğer taraftan odak tercihi ne olursa olsun üniversitemizin 

sosyal imkânlarını, öğrenciye yönelik destekleri, yerleşkelerdeki sosyal olanakları, 

eğitim-öğretim kalitesini artırmak için çalışılmaktadır. Uluslararasılaşmaya büyük önem 

verilmektedir.  Üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısını artırmak için yabancı dilde 

programların sayısı artırılmıştır. Bununla birlikte akreditasyona büyük önem 

verilmektedir. Uluslararası öğrenci ve akademisyen değişimi konusunda özel 

çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası projeler ve yurt dışı fonlardan araştırmaya gelen 

kaynağın artırılması için stratejiler oluşturulmaktadır. Üniversitemiz ulusal/uluslararası 

üniversite sıralamalarında son dönemde başarılı sonuçlar elde etmeyi 

hedeflemektedir. 

Bu kapsamda “referans ve akredite araştırma laboratuvarları” çalışmalarının 

kurulması amaçlanmaktadır. Havacılık bilim ve mühendislik alanındaki bilgilere ilişkin 

gelişmeler derindir. Ancak bunların eğitim ve araştırmayla bütünleştirilmesi yeni 

fırsatlar doğurmaktadır.  
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Havacılık ve uzay alanındaki milli üniversitemiz THK Üniversitesi 2019 yılında 

kuruluşunun 8. yılını kutlamaktadır. Üniversitemiz havacılık ve uzay alanında büyük bir 

kapasiteye sahiptir. Üniversitemizin gelecek stratejileri, havacılık alanındaki birikimi ve 

öncelikli alanlar konusundaki yeteneği dikkate alınarak oluşturulmuştur.  

Üniversitemizin 2019-2023 dönemi için geliştirdiği strateji ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin gösterecekleri gayret önem arz etmektedir. Bu 

amacın gerçekleştirilmesi için tüm personelin katılım sağladığı sürekli izleme ve 

değerlendirme mekanizmalarına önemli görev düşmektedir. Bu sayede gerektiğinde 

önlemlerin gecikmeden alınması ve üniversitemizde stratejik yönetim ve kalite 

kültürünün yerleşmesi sağlanabilecektir.  
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Tablo: THK Üniversitesi 2019-2023 Stratejisi (Özet) 
 

Misyonumuz; “Havacılık ve Uzay Bilimleri” alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her 
düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk’ün ”çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip 
öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke 
yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır. 

Vizyonumuz; Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, “Havacılık ve Uzay” alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile 
geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır. 
 

Amaç 1 - Havacılık ve Uzay 
Alanında Nitelikli Bir Üniversite 
Olmak 
 

Amaç 2 - Akredite Eğitim 
Programlarını Artırmak ve Nitelikli 
Mezun Vermek 
 

Amaç 3 - Paydaşlarla İşbirliği İçinde 
Sunulan Hizmetlerin Kalitesini 
Artırmak 
 

Amaç 4 - Üniversite Sanayi 
İşbirliğini Geliştirmek 
 

Amaç 5 - Üniversitenin 
Yerleşkelerinde Kurumsal Yapıyı 
Güçlendirmek  
 

Hedef 1.1. Eğitim Programlarının 
Araştırılması, Çeşitlendirilmesi 
ve Sürekli Geliştirilmesi 

Hedef 2.1. Eğitimin Kalitesini 
Geliştirerek Akredite Eğitim 
Programlarının Sayısının Artırmak 
 

Hedef 3.1. Ulusal ve Uluslararası 
Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek 
Ülkenin Teknolojik ve Ekonomik 
Gelişiminin Desteklenmesi 
 

Hedef 4.1. Kamu ve Özel Sanayi 
Kurum ve Kuruluşları ile 
İşbirliklerini Üst Düzeye 
çıkarılması 
 

Hedef 5.1. Yerleşkelerin Altyapı ve 
Fiziksel İmkânlarının Etkin 
Kullanılması ve Artırılması 

Hedef 1.2. Araştırma Altyapısını 
Geliştirerek Etkin Kullanımının 
Sağlanması 

Hedef 2.2. Geleceğin İnsan 
Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar 
Yapmak 

 
Hedef 3.2. Üniversite Faaliyetlerinin 
Toplumla Paylaşılması 
 

Hedef 4.2. Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Paydaşı Olunması 

Hedef 5.2. THK Üniversitesinin 
Mevcut Organizasyon Yapısının 
Geliştirilmesi 
 

Hedef 1.3. Uluslararası 
İndekslerde Yer Alan ve 
Taranan Yayın Sayımızın 
Artırılması (SCI, SCI_Expended, 
SSCI, AHCI vb.) 
 

Hedef 2.3. Akademisyen 
Kadrosunu Güçlendirmek 
 

Hedef 3.3. Bilimsel, Kültürel, Sanatsal 
ve Sportif Etkinliklerle Sosyal Yaşama 
Katkıda Bulunulması 
 

Hedef 4.3. Araştırma Sonuçlarının 
Uygulamaya Aktarılmasının, 
Ürüne Dönüştürülmesinin Teşvik 
Edilmesi 

Hedef 5.3. Kurumsal Tanınırlık, 
Farkındalık ve Aidiyetin 
Geliştirilmesi 

Hedef 1.4. Ülke Öncelikleri de 
Gözetilerek Disiplinler arası 
Çalışmaların yapılması 

Hedef 2.4. Öğrenme ve Sosyal 
Yaşam Ortamları Geliştirerek 
Öğrencilerin Akademik ve Bireysel 
Gelişimini Desteklemek 
 

Hedef 3.4. Etkin Havacılık ve Uzay 
Hizmetleri Sunulması 
 

Hedef 4.4. Üniversite Sanayi 
İşbirliğinden Yararlanan Öğrenci 
Sayısının Artırılması 
 

 
Hedef 5.4. Kalite Güvence 
Sisteminin Güçlendirilmesi  
 
 

 
Hedef 2.5. Uluslararasılaşma 
Niteliğini Geliştirmek 
 

  
Hedef 5.5 Kurum Akademik Bilgi 
Sisteminin İyileştirilmesi  

 

Hedef 2.6. Uluslararası Değişim 
Programlarından Yararlanan 
Sayısını Arttırmak 
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