
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

Aksaray Üniversitesi, 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bir devlet 

üniversitesidir. Daha önce Niğde Üniversitesi’ne bağlı olan bölümler, 17 Mart 2006 tarihli 

26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla adı ve bağlantısı değiştirilerek, 

fakülte ve yüksekokulları kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne 

bağlanmıştır. Böylece kurulduğu tarihten itibaren üniversitemizde “uluslarasılaşma” 

bağlamında adımlar atılmaya başlanmıştır. 

En basit tanımı ile uluslararasılaşma; bir üniversite olarak uluslararası veya kültürlerarası 

boyutun öğretim, araştırma ve hizmet işlevleriyle sistematik olarak bütünleştirilmesi sürecidir. 

Bu süreç üniversitemizin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmekte, eğitim-öğretim ve 

araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz, uluslararasılaşma stratejisi 

ile bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem vermektedir. Uluslararasılaşmaya yönelik tüm 

eylemler, aynı zamanda İnsan Kaynakları Stratejisi, Halkla İlişkiler, Mezunlarla İletişim, 

Müfredat Oluşturma gibi alanlarda Üniversite’nin kalitesini artırmaya yönelik adımlardır. Bu 

açıdan Uluslararasılaşma Stratejisi; farklı alanlar için belirlenmiş amaçlara yönelik 

çabalarımızı, iyi belirlenmiş tek bir amaca hizmet edecek biçimde entegre ve koordine 

etmemize yardımcı olmakta ve küresel eğilimleri takip edebilmek için önceliklerimizi 

belirlememizde bizlere bir çerçeve sunmaktadır. Uluslararasılaşmış bir yükseköğretim 

kurumu olmak; çok kültürlü bir öğrenci ve personel topluluğuna sahip olmak, öğrencileri çok 

kültürlü bir çevreye hazırlayan eğitim deneyimi ve destekleyici bir çevre oluşturmak ve aynı 

zamanda araştırma ve eğitimde kapasiteyi geliştirecek uluslararası ortaklıklar kurmak ile 

bağlantılıdır. 

 Küresel eğilimler ışığında, uluslararası alanda kabul görme ve yükseköğretim kurumlarının 

rekabeti, akademik yaşamın giderek daha önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu belge, 

Aksaray Üniversitesinin uluslararasılaşmasının ana stratejisini belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu belge 30 Haziran 2017’de YÖK tarafından yayınlanan “Yükseköğretimde 

Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” kriterlerine göre hazırlanmıştır.  

Aksaray Üniversitesi, tüm dünya üniversiteleri ve bilimsel araştırma kurumları ile işbirliği 

oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin ve personelin uluslararasılaşmasını teşvik etmeye yönelik 

akademik ilişkiler kurma politikasını desteklemek için çaba göstermektedir. 

 

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ 

Aksaray Üniversitesi'nin stratejik hedefleri doğrultusunda, uluslararasılaşma stratejisinin 

genel ve özel hedefleri belirlenmiştir. 

Genel Amaçlar: 

 Türkiye’nin beşeri sermayesinin gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunma, 

 Uluslararası işbirlikleri sayesinde farklı ve çok yönlü jeopolitik ve ekonomik ilişkiler 

geliştirme ve bu yolla ülkenin rekabet gücünü artırma, 

 Kültürel çeşitliliği artırma 



 

 Kurumun uluslararası rekabet gücünü -çeşitli sıralamalarda üst seviyelere çıkmak 

sureti ile- artırma, 

 Araştırma-geliştirme alanında uzmanlık alanlarında en iyi araştırmacıları ülkeye 

çekerek kurumun ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırma, 

 Araştırma-geliştirme alanında üst düzey geniş kapsamlı ve bütçeli projelere ev 

sahipliği yapma. 

Özel Amaçlar 

 Eğitim programları ve uygulamalarının yanı sıra öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 

mesleki gelişimlerine uluslararası bakış açısını eklemek amacıyla personel ve öğrenci 

değişimi için geniş fırsatlar yaratmak, 

 Mezunlar derneklerini destekleyerek yurtdışında yaşayan Aksaray Üniversitesi eski 

öğrencileri ile daha güçlü bağlantılar kurmak, 

 Uluslararası işbirlikleri oluşturmak, 

 Uluslararası ortak eğitim programları için anlaşmalar yapmak, 

 Yabancı öğretim elemanlarının sayılarını artırmak, 

 Üniversitemize kayıtlı olan tüm öğrencilerin en az % 10’unun yabancı öğrencilerden 

oluşmasını sağlamaktır. 

ULUSLARASILAŞMA BAĞLAMINDAKİ KAYNAKLAR 

Uluslararası Öğrenciler: 

Aksaray Üniversitesinde, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü liderliğinde “Nicelikten 

Önce Nitelik” sloganı ile bölge ve ülke çeşitliliği göz önünde bulundurularak yabancı uyruklu 

öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. 2019 yılı itibari ile 49 farklı ülkeden 1567 uluslararası 

öğrenci; üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının farklı bölümlerinde 

öğrenim görmektedir. 2023 hedefimiz, tüm öğrencilerimizin toplam sayısının en az % 

10’unun yabancı öğrencilerden oluşmasını sağlamaktır. Bu sayıların artırılmasında YÖK’ün 

uluslararasılaşma stratejik planında öncelik verilen ülkeler: Afganistan, Almanya, Arnavutluk, 

Azerbaycan, Bosna-Hersek,  Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya,  Hindistan, İngiltere, İran, 

Kosova, Makedonya, Malezya,  Mısır, Pakistan, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, 

Yunanistan, henüz uluslararası öğrenci alamadığımız ülkeler ve Japonya, Güney Kore gibi 

teknoloji bakımından gelişmiş ülkelerdir.  

Harç ücretlerinin düşük olması, uluslararası değişim programlarına katılma imkânı, pek çok 

program seçeneğinin olması, çeşitli öğrenci kulüpleri ve sosyal imkânlar, Üniversitemizin 

uygulama ve araştırma olanaklarına sahip bir üniversite olması, Aksaray’ın öğrencilere uygun 

yaşam maliyeti sunan bir şehir olması, uluslararası öğrencilerin tercihlerine olumlu etki eden 

faktörlerdir.  

Bununla birlikte uluslararası öğrencilerin, Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemiyle tam olarak 

bütünleşmiş olmaları, Üniversitemizin akademik ve sosyal imkânlarından etkin olarak 

yararlanmalarını sağlamaktadır. 

 Üniversitemizi, uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirmek ve tercih 

edilirliğini artırmak amacıyla Üniversitemiz İngilizce AKTS ders kataloğunun (Bologna Bilgi 

Paketi) güncel tutulması, yabancı dilde verilen derslerin sayısının artırılması, barınma 



olanaklarının iyileştirilmesi ve çok uluslu sınıf ortamlarının oluşturulması önemlidir. 

Uluslararası öğrencilere sağlanacak konaklama ve sosyal-kültürel imkânların artırılması, 

memnuniyet düzeylerine etki ederek uluslararası öğrenci sayısının artmasına katkıda 

bulanacaktır. 

Türkiye kayda değer bir uluslararası göçmen nüfusuna sahip bir ülkedir. Türkiye’deki 

bu göçmenlerden bazıları aynı zamanda Aksaray Üniversitesi’nde tam zamanlı uluslararası 

öğrenci olarak kayıtlıdırlar. Dünyanın farklı bölgelerinden yetenekli uluslararası öğrencileri 

üniversitemize çekerek, coğrafi açıdan daha dengeli bir uluslararası tam zamanlı öğrenci 

dağılımına ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda üniversitemizin uluslararası 

platformlarda görünürlüğünü sağlamak ve hedef ülkelerden öğrencilerin üniversitemizi tercih 

etmelerini sağlayabilmek için bölgesel ve uluslararası düzeylerde organize edilen tanıtım 

fuarlarında yer almaktayız. Uluslararası öğrenci olma hakkı kazanan öğrencilere 

üniversitemize uyum sağlayabilmeleri için; ilimizde bulunan kültürel, tarihi ve turistik yerlere 

ziyaretlerle başlayan ve üniversitemizde kültürel çeşitliliğin gelişmesine hizmet eden farklı 

öğrenci topluluklarına kayıt olmaları ile devam eden oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

Uluslararası öğrenciler için akademik yıl içerisinde kültürel etkinlik günleri düzenlenmekte ve 

olabildiğince farklı ülkelerden öğrenci topluluklarına bu etkinliklerde yer almaları için destek 

sağlanmaktadır. Türk hükümeti tarafından verilen ve tüm dünyadan öğrencilerin 

başvurularına açık olan “Türkiye Bursları”, Türk Üniversiteleri ve uluslararası öğrenciler için 

iyi bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemiz, uluslararası tam zamanlı yetenekli 

öğrencileri çekmek için bu burslardan en iyi şekilde yararlanmaktadır. Aksaray, yurt dışında 

çalışan nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’de ilk 5 sıradadır. Ülkesi dışında yaşayan Türk 

vatandaşlarından Türkiye’de yükseköğretime devam etmek isteyenler için tanıtım ve 

bilgilendirme yapmak ana hedeflerimiz arasındadır.  

Değişim Programları: 

Aksaray Üniversitesinde, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca 

yürütülen Erasmus+ Yükseköğretim Personel ve Öğrenci hareketliliği olarak adlandırılan 

Erasmus Değişim Programı ve YÖK tarafından finanse edilen Mevlana Değişim Programı 

yürütülmektedir. Her iki programa da aynı derecede önem verilmekte, programların 

önceliklerine göre adımlar atılmakta ve değişimler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin 

öğrenim ve staj hareketlilikleri, idari ve akademik personelimizin de eğitim alma ve ders 

verme hareketlilikleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. AB üyesi 

ülkeden 70’den fazla yükseköğretim kurumu ile ikili anlaşma yapmış olan Aksaray 

Üniversitesi, bu anlaşmalar kapsamında Erasmus değerlendirme sürecinde başarılı olan 

öğrencilerine 2 ilâ 12 ay arasında AB ülkelerinde öğrenim görme veya staj yapma hakkı 

tanıyabilmektedir. Aksaray Üniversitesinde öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen 

yabancı değişim öğrencileri için yabancı dilde açılan ders havuzları oluşturulmaktadır. Bunun 

yanı sıra üniversitemizin her hangi bir biriminde AB ülkelerinden yükseköğretim öğrencileri 

Erasmus Staj hareketliliği kapsamında staj yapabilme imkanına sahiptirler. Aksaray 

Üniversitesi akademik ve idari personeli Ders Verme ve Eğitim Alma kapsamında anlaşmalı 

olduğumuz üniversitelerde ders verme hareketliliğinde bulunabilir, aynı zamanda alanları ile 

ilgili herhangi bir kurum/kuruluşta eğitim alabilirler. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus 

birimi, anlaşmaların yapılması ve ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmakta ve 

kurum ziyaretlerinde bulunmaktadır. Aynı şekilde üniversitemizde ders vermek isteyen AB 

ülkelerinden akademisyenler için üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve bölümlerle gerekli 

görüşmeleri ve etkinlikleri yürütmektedir. Üniversitemiz, uluslararası düzeyde 

görünürlüğümüzü artırarak bilgi ve deneyim paylaşımı için uygun bir ortam oluşturmak ve 



uluslararası araştırma fonu olanakları bulabilmek adına, uluslararası paydaşlarla yeni köprüler 

kurma konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Bu kapsamda Erasmus fuarlarına katılım, 

yabancı uyruklu öğrenci çeşitliğine ağırlık verme ve diğer üniversitelerle konsorsiyumlar 

kurma suretiyle işbirlikleri geliştirme gibi faaliyetler yapılmaktadır. 

2014 yılından itibaren üniversitemizde uygulanmaya başlanan Mevlana programı ile 

dünyanın birçok yerinden yükseköğretim kurumları ile akademik değişim ve işbirliğinde 

bulunularak üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlanmaktadır. Mevlana 

Değişim Programı birimi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü çatısı altında kurulmuştur. Programın 

uygun gördüğü birçok ülke ile Mevlana protokolleri imzalanmakta ve değişim için gerekli 

görüşmeler yapılmaktadır. Mevlana programının üniversite çapında tanıtılması için Mevlana 

birimi, fakülte ve bölümlerde öğrenci ve akademik personellere bilgilendirme toplantıları 

yapmaktadır. Değişim programları hakkında detaylı bilgi ve güncel çağrılar için öğrencilerin 

ve personelin ulaşabileceği dinamik web-sayfaları, görünürlük ve şeffaflık ilkeleri 

doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası çevrede ortaya çıkan değişimlerle uyumlu olarak 

ortaklık modeli yelpazemizi genişletmek, uluslararasılaşma stratejimizin ana hedeflerine 

ulaşma yolunda, uluslararası yükseköğretim ağları ile sıkı bağlar kurmak, ortaklıklarımızın, 

coğrafi ve akademik düzeyde daha dengeli dağılıma sahip olmasını sağlamak ve ortaklık 

anlaşmalarının onay ve yenilenmesinde kullanılan ölçüt ve işlemleri gözden geçirmek ana 

stratejimiz olarak belirlenmiştir. AB ülkeleri dışında bulunan pek çok saygın ve köklü 

üniversiteler ile bağlantılar kurulmasına ve işbirliği yapılmasına yardımcı olmaktadır.  

 

ULUSLARARASİLASMA PERFORMANSİNİN İZLENMESİ VE İYİLESTİRİLMESİ 

 

Akademik Hareketlilik Programların Geliştirilmesi 

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde çok sayıda yabancı öğrenciyi 

çekmek, çeşitli akademik hareketlilik programları çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda 

öğrenci, akademik ve idari personelin Aksaray Üniversitesine gelmesini sağlamayı amaçlayan 

faaliyetler yürütmek. 

Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi 

 Öğrenim programlarının uluslararasılaşmasını sağlamak, 

 Tüm öğrenim programlarının uluslarasılaşma faaliyetlerine dâhil edilmesi hedefi 

doğrultusunda İngilizce ve diğer yabancı dillerde öğrenim programları olanaklarını 

artırmak, 

 Öğrencileri, mevcut yeterliliklerin uluslararası nitelikler çerçevesiyle uyumlaştırılması 

yoluyla yeni uluslararası mesleklere hazırlamak, 

 Disiplinler arası çalışma programları geliştirmek, 

 Uluslararasılaşma çabalarının ayrılmaz bir parçası olarak yabancı dil programlarını 

desteklemek ve geliştirmek, 

 Aksaray Üniversitesinde gerçekleştirilen öğrenim programlarının tanıtımının 

yoğunlaştırılması, 

 Ortak ve çift anabilim dalı uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacına yönelik 

programlar geliştirmek ve uygulamak, 

 Erasmus+ Yükseköğretim programı ve diğer alt başlıklarında ikili anlaşmalar 

çerçevesinde işbirliği kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarının bağlantılarını ve 

ağlarını kullanmak, 



 Uluslararası işbirliklerinden edinilen deneyim ve temasların spor ve sağlık alanlarında 

ihtisaslaşma çalışmalarına transfer edilmesini sağlamak.  

Görevler ve Sorumluluklar 

Uluslararasılaşma stratejisi ve hedeflerinin uygulanması süreçlerinden sorumlu yapı 

olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü görev almaktadır. Uluslararasılaşma stratejisi 

çerçevesinde belirlenen hedeflerin ve performans göstergelerinin izlenmesi, bu hedeflere 

hangi oranda ulaşıldığının tespiti Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir ve 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bu hedeflerin gerçekleşme durumuna yönelik tedbirler alır. 

Uluslararasılaşmanın genel ve özel hedeflerine ulaşmak için devamlı olarak aktif olması 

gereken görevler ve faaliyetler belirlenmiştir. Tematik olarak şu şekilde gruplandırılabilir: 

 Üniversitenin uluslararasılaşmasının desteklenmesi, 

 Öğrenim programlarının iyileştirilmesi, 

 Akademik hareketlilik programlarının geliştirilmesi ve, 

 Eğitim, araştırma ve ihtisaslaşma faaliyetleri arasında sinerji oluşturulması. 

Aksaray Üniversitesi ve tüm akademik idari birimleri; 

 Yabancı üniversiteler ve uluslararası bilimsel ve diğer kurumlarla ilişkileri teşvik 

etmek ve sürdürmek, 

 Uluslararasılaştırma unsurlarını içeren tüm konularda üniversiteyi ve fakülteleri temsil 

etmek, 

 Uluslararası projelerin başlatılması, uygulanması ve temsilinde işbirliği yapmak, 

 Uluslararası işbirliği ile ilgili bilgileri tanımlamak, analiz etmek ve teşvik etmek, 

 Üniversitenin ve fakültelerin akademik ve diğer ağlar, konsorsiyumlar, dernekler ve 

uluslararası işbirliği programlarına katılımını desteklemek, 

 Uluslararası hareketlilik, öğrenci ve diğer personel hareketliliğinden sorumlu 

hizmetleri desteklemek, 

 Yabancı üniversitelerden ve uluslararası kurumlardan temsilciler tarafından 

ziyaretlerin yanı sıra, üniversite veya fakülte düzeyinde uluslararası konferanslar 

düzenlemek; 

 Fakültelerin uluslararası projelere katılımını sağlamak. 

sorumluluğunu üstlenir. 


