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Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri
     And İçme Töreni (1 Ekim 1951)
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1aTürk ordusunda havacılığın gelişmesi için her şeyden önce bir Hava Okulu-
nun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede 3 Temmuz 1912’de Yeşilköy’de 
Hava Okulu açılmış ve bu okul 1926 yılında Eskişehir’e taşınmıştır. Havacılıktaki 
gelişmeler üzerine Eskişehir’de bulunan Hava Okulu, 01 Ekim 1951 yılında Hava 
Harp Okuluna dönüştürülmüş ve Hv.Plt.Kur.Alb. Gavsi UÇAGÖK komutanlığında 
eğitim öğretime başlamıştır. 30 Ağustos 1953’de Hava Harp Okulunun ilk mezunları 
olan 56 Hava Asteğmen, Hava Kuvvetlerinin kendi kaynaklarıyla yetiştirdiği ilk su-
baylar olmuştur. Bu subayların bir kısmı mezuniyetlerini takiben pilotaj eğitimi için 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmiştir. İlk mezuniyetin verildiği bu tarihte  
Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fevzi UÇANER tarafından, Cumhurbaşkanı 
adına Hava Harp Okuluna sancak verilmiştir. 

2aEskişehir’deki garnizonun zamanla 
yetersiz kalması nedeniyle, 17 Eylül 1954’te 
İzmir’e nakledilmiş ve Hava Harp Okulu 
uçuş eğitimi, 1955 yılında iki yıllık eğitim 
öğretimin sonuna alınarak okul kontenjanı 
68’den 136’ya yükseltilmiştir.
1955 yılında birinci sınıfa alınan 429 öğ-
renci; Hava Harp Okulunun en kalabalık 
devresini oluşturmuştur. Aynı yıl Hava Harp 
Okuluna ilk defa kız öğrenci alınmış ve 1961 
yılına kadar 24 bayan öğrenci mezun olmuş-
tur.
1960 yılından itibaren Askeri Hava Lisesinin 
mezun vermeye başlamasıyla birlikte Hava 
Harp Okulu öğrenci ihtiyacının çoğunlu-
ğunu bu kaynaktan karşılamaya başlamış,       
eksik kontenjanlar ise sivil liselerden öğrenci 
alımı ile doldurulmuştur.

3aHavacılık ve uzay teknolojisinin hızla gelişmesi sonucu dört yıllık lisans dü-
zeyinde eğitim öğretime ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, mevcut üniversite ve Harp 
Akademileri öğretim üyeleri ile bu kurumların diğer imkanlarından yararlanılmak 
üzere Hava Harp Okulunun İstanbul’a taşınmasına karar verilmiş ve Hava Harp 
Okulu 04 Temmuz 1967’de halihazırda konuşlu olduğu İstanbul Yeşilyurt’a taşın-
mıştır.
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4a30 Ağustos 1968’de Hava Harp Okulu 
İstanbul’da ilk mezunlarını vermiştir. 1969-
1970 eğitim öğretim yılından itibaren Hava 
Harp Okulunda üç yıllık eğitime başlanmış 
ve 30 Ağustos 1972’de Teğmen rütbesiyle ilk 
mezunlar verilmiştir. 1974-1975 eğitim öğre-
tim yılından itibaren ise dört yıllık lisans sevi-
yesinde öğretime başlanmış ve  ilk dört yıllık 
mezunlar, 30 Ağustos 1978’de Hava Kuvvetle-
rinde göreve başlamışlardır. 

5a1960 yılına kadar bayan öğrencilerin de alındığı Hava Harp 
Okuluna, 32 yıl aradan sonra 1992 yılından itibaren yeniden bayan öğ-
renci alınmaya başlanmıştır. 1996 yılından günümüze kadar 144 bayan 
Harbiyeli, Teğmen rütbesiyle mezun olarak Hava Kuvvetleri saflarında 
göreve başlamıştır. 
Yine, 1992 yılından itibaren ikili savunma ve eğitim işbirliği çerçeve-
sinde dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere de Hava 
Harp Okulunda eğitim verilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar Hava 
Harp Okulundan 122 Misafir Askeri Öğrenci (MAP) mezun olmuştur.

7aHava Harp Okulu, İstanbul/Yeşilyurt’taki kapalı ve açık 
tesislerine ek olarak Yalova’daki uçuş ve kamp eğitim tesisleri 
ile birlikte yaklaşık 4,5 milyon m2’lik bir alana sahiptir. Modern 
tesisleri, deneyimli eğitim kadrosu ve çağdaş anlayışı ile Hava 
Harp Okulu, günümüz havacılık programlarının üst düzeyde 
uygulandığı seçkin bir eğitim öğretim kurumudur.

6a17 Mayıs 2000 tarih ve 4566 sayılı kanunla Hava Harp 
Okulu Dekanlığı kurulmuş ve yeniden düzenlenen müfredat 
programıyla akademik eğitim faaliyetlerinin çağdaş ve etkin 
yürütülmesi açısından önemli bir adım atılmıştır. 2001-2002 
Eğitim Öğretim yılından itibaren de lisansüstü eğitim veren 
Havacılık ve Uzak Teknolojileri Enstitüsü kurulmuştur. 
Enstitü günümüzde hem diğer Kuvvet Komutanlıkları ve Jandar-
ma Genel Komutanlığı personeline, hem de sivillere yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


