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2020 -2023 HUKD Strateji Planı Ver.07 

 Amaç 1: TANITIM Planlanan 

Tarih 

Performans Göstergesi 

Hedef 1 Dernek olarak farklı 

konferanslara ve çalıştaylara 

katılmak, buralarda Derneğin 

ve üyelerimizin tanıtımını 

yapmak 

 

2020 - 2021 Her yıl 2 ulusal etkinliğe 

katılım (Online fuarlar ve 

etkinlikler dahil) 

Hedef 2 Uluslararası etkinliklere 

katılım, EACP ve GAC 

içerisinde çalışma gruplarında 

aktif rol alma 

2020 - 2021 Her yıl 2 uluslararası 

etkinliğe katılım (Online 

etkinlikler dahil) 

Hedef 3 Üye tanıtım materyalleri 

hazırlamak 

2020 - 2021 • E-Katalog hazırlanması 

ve güncel tutulması  

• Yetkinlik Matrisi 

Hazırlanması ve güncel 

tutulması 

 

 

Amaç 2: İNSAN GÜCÜ 

YETİŞTİRME 

  

Hedef 1 İlgili bölüm öğrencilerine 

HUKD üyesi ve uygun 

firmalarda staj ve İşbaşı 

Eğitim yapma olanağı 

sağlanması konusunda 

organizasyonlar yapmak 

2020 - 2021 En az 10 öğrenci için staj 

yerleri konusunda destek  

Hedef 2 Ege Üniversitesi Havacılık MYO 

öğrencilerinin yurtdışında staj 

yapmalarını sağlamak, ayrıca 

yurt dışından gelebilecek 

öğrencilere de imkan 

yaratmak, bu konuda finansal 

destek bulmak 

2021 - 2022 2 öğrenci için yurtdışında 

staj yeri konusunda destek 

(Polonya vb.) 

2 öğrencinin yurtdışından 

Türkiye’de stajı konusunda 

destek 

Hedef 3 URGE dışı HUKD üyesi firma 

çalışanlarının yenileme 

(AS9100 vb.) eğitimlerini 

planlayarak, daha düşük 

maliyetlerle gerçekleştirmek. 

2021 - 2022 Bu kapsamda en az 2 (iki) 

eğitim düzenlenecektir. 

Hedef 4 Savunma Sanayii EYDEP 

Programı’na aktif katılım 

sağlamak  

2021 - 2022 En az 4 üye firmamızın 

EYDEP kapsamına 

alınmasını temin 

 

 

Amaç 3: ETKILEŞIM ve 

İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA 

  

Hedef 1 Üyelerimizin elde tutulması ve 

yeni üye edinme amacı ile 

çalışmalar yapmak  

2020 - 2021 

yılı içerisinde 

• Yıllık Genel Üye 

Toplantıları (Online) 

• Yeni Üye > 5 Üye 

• Üye Kaybı < 3 Üye 

Hedef 2 Kalkınma Ajansı (İZKA) ile 

görüşmelere devam edilmesi 

ve Havacılık konusu ile ilgili bir 

proje başlatılması (KOSBİ, 

EGEV vb. paydaşları da dahil 

ederek) 

2021 yılı 

içerisinde 

En az bir IZKA projesinde 

yer alınması 



 

Ver.07 

Hedef 3 Yerli akademik, kamu ve 

sanayi çevrelerinin 

buluşturulacağı Havacılık, Uzay 

ve Savunma alanlarında 

(Endüstri 4.0 da dâhil) 

gelişmelerin ele alındığı ve 

işbirliklerini artırmaya yönelik 

sanayicilerimiz için 

bilgilendirme ve farkındalık 

günleri düzenlemek 

2021 - 2022 Her yıl en az bir adet 

etkinlik düzenlenmesi ve 

desteklenmesi 

Hedef 4 Üyelerimizin ihracatına destek 

olmak amacı ile yurt dışındaki 

firmaların ve satın alma 

heyetlerinin davet edilmesi. 

 

2020 - 2021 Her yıl en az bir kümelenme 

içerisindeki belirli firmaların 

HUKD üyelerini ziyareti 

(Online Alım Heyeti) 

Hedef 5 “Elektronik, Mekatronik, 

Kontrol, Gömülü Yazılım ve 

Sistem” alanlarında çalışan 

firmaların HUKD bünyesine 

kazandırılması ve 

entegrasyonu 

2020 – 2022   Bu konuda hizmet veren en 

az 2 firmanın Derneğe 

üyeliği 

Hedef 6 Yürütülen projelerin 

zamanında tamamlanması 

2020 - 2021 - 17URGE041 UR-GE Projesi 

- SKY 4.0 Erasmus Projesi 

Hedef 7 EACP altında WG Teknoloji ve 

WG Skills çalışmalarını 

organize etmek ve projelere 

katılım. 

2020 - 2021 EACP WG’lar altında daha 

fazla projeye katılım 

(yürütücü veya ortak 

olarak) 

Hedef 8 ODTÜ TSSK ile önceden 

yapılan işbirliği protokolü 

doğrultusunda diğer savunma 

ve havacılık kümelenmeleri ile 

yeni protokoller yapılması 

2021-2023 Yapılacak yeni protokollerin 

arttırılması 

 

 

Amaç 4: KAYNAK 

OLUŞTURMA 

  

Hedef 1 Dernek için etkinlikler vasıtası 

ile finansal kaynaklar 

yaratmak, sponsor bulmak 

2021 - 2022 Hedef: Dernek bütçesine ek 

50.000 TL kazandırılması 

Hedef 2 Üyelerimizin Devlet 

Desteklerine erişimini 

sağlamak 

2021- 2022 Devlet Destekleri ile ilgili 

tanıtımlar yapmak, uzman 

kişiler davet edilerek 

(KOSGEB, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, vb.) seminerler 

düzenlemek 

Hedef 3 Projelerde yer alacak ekipleri 

oluşturmak ve daha fazla 

projede yer alarak üyelerimize 

ve derneğimize finansal 

kaynak sağlamak. 

(Bu proje ekibi öğrencilerden 

veya dernek üyesi olmayan 

kişilerden de oluşabilecektir.) 

2021 - 2022 En az bir proje ekibi 

oluşturmak 

Hedef 4 Ulusal destek ve teşvikleri 

araştırmak ve proje yapmak 

2021 - 2022 Her iki yılda bir, bir projede 

lider veya ortak olarak yer 

alınması 

Hedef 5 Uluslararası destek ve 

teşvikleri araştırmak ve proje 

yapmak: Horizon Europe vb. 

projeleri için ön bilgilendirme 

çalışmaları ve çağrılar 

2021 - 2023 Her iki yılda bir, bir projede 

lider veya ortak olarak yer 

alınması  
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doğrultusunda proje üretim. 

COSME ve Clean Sky 3 

konusunda lider firmalarla 

iletişim. 

 

 

Amaç 5: TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRME 

  

Hedef 1 Üye firmalarımızın teknoloji 

envanteri ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi. 

 

2021 yılı 

içeresinde 

Envanterin oluşturulması. 

Hedef 2 SSB ARGE ve Teknoloji 

Yönetimi Dairesi, 

Teknoparklar, Teknoloji 

Transfer Ofisleri (örnek: 

EBİLTEM) gibi yapılarla 

işbirliklerine destek 

oluşturulması ve gerekli 

teknolojiler konusunda 

farkındalık oluşturma 

2021 - 2023 En az bir yapı ile işbirliği 

oluşturulmasına destek 

olmak 

 


