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TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ULUSLARASILAŞMA POLİTİKASI 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, üniversitemizin Avrupa eğitim ve 

araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik tüm program ve faaliyetlerin 

yürütülmesinde, üniversitemizin yurtdışında tanıtılmasında ve yurtdışı eğitim programlarında 

koordinasyonun sağlanması konusunda rektörlüğe, fakülte ve yüksekokullara destek vermek 

amacıyla kurulmuştur. Yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri 

ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca nitelikli yabancı uyruklu 

akademisyenleri ülkemize çekmek, ortak/çift diploma programlarını çoğaltmak, “Uluslararası 

Strateji” belgelerinden faydalanmak, işbirlikleri sayımızı artırmak, proje odaklı çalışmaların 

sayısını çoğaltarak tanınırlığımızı artırmak ve Türkiye’yi eğitim alanında yabancı uyruklu 

öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmek amaçlarımız arasındadır.  

THK Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, uluslararasılaşma kapsamında Erasmus 

Koordinatörlüğü, Bologna Koordinatörlüğü ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çalışmalar 

yürütmekte olup, uluslararası sözleşmeler/işbirlikleri için ilgili faaliyetlerle bulunmaktadır. 

Ofisimiz eğitim işbirlikleri yapmak, öğrenci temini hususunda yetkili acentelerle görüşmek, 

uluslararası fuarlara katılım yapmak, yabancı uyruklu öğrenci/ akademisyen temini ve değişimini 

sağlamak, THK Üniversitesi’nin yurtdışında tanınırlığını artırmak amacıyla YÖK 

Uluslararasılaşma Stratejisi doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

Değişim Programları ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla yükseköğretim alanında, 

program ülkelerindeki yararlanıcılara, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir 

yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatını sunarak bu sayede 

Değişim Programı ile yurtdışında yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa 

dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturabilmektir. 

Eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine 

uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden etkili araçlar geliştirmek için 

görüşmeler yapmaktadır. Dış İlişkiler Ofisi amaçları doğrultusunda “Uluslararası Burs 

Programları”nın kullanılması, yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde vazife alma temini 

girişimlerinde bulunarak THK Üniversitesi’nin bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve 

geliştirilmesi, Erasmus+ Programının etkin bir rol haline getirilmesi hususlarında YÖK 

Uluslararasılaşma Stratejisi doğrultusunda çalışmalar yapmaktır. Üniversitemiz Erasmus Politika 

Beyannamesi, Avrupa Birliğinin Yükseköğretimde Modernleşme ve Ululsrarasılaşma Gündemi, 

YÖK Uluslararasılaşma Stratejik Planı doğrultusunda ilerlemektedir. Erasmus Programı 

kapsamında program ülkeleri ile öğrenci ve personel değişimi yapmakta, ve her geçen yıl 

hareketlilik sayısını artırarak kendine uluslararası alanda yeni anlaşma imkanları yaratmaktadır. 

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları projeleri için çalışmalar yürütülmekte olup, 

belirli alanlarda uluslararası kültürel etkileşim, paylaşım ve kazanımlar için başta havacılık olmak 

üzere çeşitli konularda projeler hazırlamaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdamını 

kolaylaştırması açısından ilgili kurumlarla anlaşmalar gerçekleştirilmektedir.  
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Uluslararası ilişkiler alanında yalnızca üniversiteler ile sınırlı kalmamakla birlikte 

büyükelçilikler ile de eğitim işbirlikleri yapılmakta ve öğrenci temini hususunda destek 

alınmaktadır. Düzenli olarak büyükelçilikler ziyaret edilmektedir. 

Bologna Koordinatörlüğü aracılığıyla tüm fakülteler ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile 

koordineli bir şekilde Avrupa Kredi Transfer Sistemine uygun krediler ve ders içerikleri ile 

yurtdışına hareketlilik konusunda düzenli olarak çalışma ve gelişmeler sergilemektedir.  

 

 


