
 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ BELGESİ 

Aksaray Üniversitesi, Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet 

üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 5467 sayılı kanunla 

Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları kendi 

bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. 

 

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

öğretim, araştırma ve hizmet işlevlerimizle sistematik olarak bütünleştirilmesi sürecidir. Bu süreç 

üniversitemizin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmekte ve eğitim-öğretim ve araştırma 

kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz uluslararasılaşma stratejisi 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 olur ve küresel eğilimleri takip edebilmek için önceliklerimizi belirlememizde bizlere bir 

çerçeve sunar.  

 

Uluslararasılaşmış bir yükseköğretim kurumu olmak, çok kültürlü bir öğrenci ve personel topluluğuna 

sahip olmak, öğrencilerimizi çok kültürlü bir çevreye hazırlayan eğitim deneyimi ve destekleyici bir 

çevre oluşturmak ve aynı zamanda araştırma ve eğitimde kapasitemizi geliştirecek uluslararası 

ortaklıklar kurmak ile bağlantılıdır. 

 

Uluslararasılaşma Stratejimiz üniversitemizin işlevlerini kapsayan dört temel alana odaklanır; 

- Uluslararası Öğrenciler 

- Değişim Programları 

- Uluslararası İşbirlikleri 

- Uluslararası Faaliyetler 

 

 

 



 

 

Uluslararası Öğrenciler: 

Aksaray Üniversitesinde Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü liderliğinde nicelikten önce nitelik 

sloganı ile bölge ve ülke çeşitliliği göz önünde bulundurularak yabancı ülke uyruklu öğrencilerin kabulü 

yapılmaktadır. 2017 yılı itibari ile 32 farklı ülkeden 1000’i aşkın uluslararası öğrenci üniversitemizde 

lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının farklı bölümlerinde öğrenim görmektedir. Ön lisans 

programlarına öğrenci kabulü konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla kültürlerarası, 

uluslararası ve karşılaştırmalı bakış açılarını, ders içeriklerimiz ve öğretim yaklaşımlarımız ile 

birleştiren daha ‘uluslararasılaşmış bir müfredat’ın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

 

Uluslararası öğrenciler için bölümlerde ayrılan kontenjanlar için bölgesel ve uluslar arası düzeylerde 

organize edilen tanıtım fuarlarında yer almaktayız. Başvuruların değerlendirilmesi esnasında ülke ve 

bölge çeşitliliğine önem verilmektedir. Uluslararası öğrenci olma hakkı kazanan öğrencilere 

üniversiteye uyum sağlamaları için ilimizde bulunan kültürel, tarihi, ve turistik yerlere ziyaret şeklinde 

başlayan ve üniversitemizde kültürel çeşitliliğin gelişmesine hizmet eden farklı öğrenci topluluklarına 

kayıt olmaları ile devam eden oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Uluslar arası öğrenciler için 

akademik yıl içerisinde kültürel etkinlik günleri düzenlenmekte ve olabildiğince farklı ülkelerden 

öğrenci topluluklarına bu etkinliklerde yer almaları için destek sağlanmaktadır. 

 

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğümüz, gelen öğrencilere kayıt öncesi ve boyunca olduğu gibi 

öğrencilikleri sırasında onlara karşılaşabilecekleri sorunlarda oryantasyon programları ve diğer 

hizmetler yoluyla danışmanlık yaparak onların bu konulardaki gereksinimlerine yanıt vermektedir. 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, yetenekli uluslararası tam zamanlı öğrencileri çekmek için, bu burslardan en iyi biçimde 

yararlanmaktadır. 

 

Aksaray ili yurt dışında çalışan nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’de ilk 5 sıradadır. Ülkesi dışında 

yaşayan Türk vatandaşlarından Türkiye’de yükseköğretimin devam etmek isteyenler için tanıtım ve 

bilgilendirme yapmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla 

uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında, AB ülkeleri, Balkan ülkeleri ve komşu ülkelerdeki çeşitli 

öğrenci ve paydaş fuarlarına katılım sağlanmaktadır. Türkiye kayda değer bir uluslararası göçmen 

nüfusuna sahip bir ülkedir ve bu nüfus çoğunlukla komşu bölgelerden gelen göçmenlerden  

 



 

 

oluşmaktadır. Bir devlet üniversitesi olarak, 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 hedefliyoruz. Üniversite ve uluslar arası 

mezunlarımız arasındaki bağlantıları güçlü tutmak ve onları kendi ülkelerinde bir elçi gibi davranarak 

olumlu bir rol oynamaya teşvik etmek için ise bir dernek oluşturulmasının bir sonraki stratejik plan 

hazırlanması sürecinde teklif edilecektir. 

 

Değişim Programları: 

Aksaray Üniversitesinde AB Bakanlığı 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 ve programların önceliklerine göre adımlar atılmakta ve 

değişimler gerçekleştirilmektedir. 

 

 Erasmus ve Mevlana Değişim programlarından sorumlu birimler Rektörlük bünyesinde kurulan Dış 

İlişkiler ofisinde Erasmus değişim programı kapsamında öğrencilerimizin öğrenim ve staj 

hareketlilikleri, idari ve akademik personelimizin de eğitim alma ve ders verme hareketlilikleri Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğüne bağlı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 21 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 ay ile 12 ay 

arasında AB ülkelerinde öğrenim görme  

 

veya staj yapma hakkı tanıyabilmektedir. Aksaray Üniversitesinde öğrenim görmek veya staj yapmak 

isteyen AB ülkelerinden değişim öğrencileri eğitim dilinin %70 veya %30 İngilizce olduğu bölümlere 

kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra ASU Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde AB ülkelerinden 

yükseköğretim öğrencileri Erasmus Staj hareketliliği kapsamında staj yapabilmektedirler. 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 yapar ve kurum ziyaretlerinde bulunur. Aynı şekilde 

üniversitemizde ders vermek isteyen AB ülkelerinden  

 



 

 

akademisyenler için üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve bölümlerle gerekli görüşmeleri ve 

etkinlikleri yürütür. 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. 

 

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 çok dilli olarak düzenlenmiştir. 

 

Uluslararası çevrede ortaya çıkan değişimlerle uyumlu olarak ortaklık modeli yelpazemizi genişletmek, 

uluslararasılaşma stratejimizin ana hedeflerine ulaşma yolunda, uluslar arası 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. 

 

Uluslararası İşbirlikleri: 

Aksaray Üniversitesi, uluslararası ortaklık yelpazesini zenginleştirme amacıyla eğitim kurumları, yerel 

yönetimler ve sanayi kuruluşlarını içeren dünya çapındaki uygun paydaşlarla sürdürülebilir ve karşılıklı 

yarar sağlayacak ortaklıklar kurma ve geliştirme yönünde çalışmalar yürütmektedir. Değişim 

programları ve coğrafi sebeplerden ötürü bu işbirlikleri genellikle AB ülkeleri ve komşu ülkeler ile 

yapılmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından birçok kurum ile Rektörlük düzeyinde Mutabakat 

imzalanmıştır. İşbirliği anlaşmaları bölümler tarafından teklif edilmekte ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Çok sayıda ve türde anlaşma imzalamanın Üniversitemize yarar 

sağlayacağına ve Üniversite bünyesindeki bazı akademik birimlerin halen yeni anlaşmalarla 

desteklenmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte; mümkün olan en yüksek faydayı sağlamak için, ortak 

amaçları, belli bir saygı, güven ve iletişim düzeyini ve kendini ispat etmiş bir  

 



 

 

işbirliği geçmişini paylaştığımız mevcut ortaklarımızla daha geniş kapsamlı ve multi-disipliner ilişkiler 

geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu konuda ana hedefimiz eğitim ve araştırma kapasitemizi artırmak için, 

daha az sayıda ancak stratejik öneme sahip ortakla kurumsal ortaklıklar geliştirmek ve uluslar arası 

mezunlarımız arasında yer ala yer alan uluslararası öğrencilerimiz ile aramızdaki bağı daha etkili ve 

güçlü bir bağ haline getirmek ve öğrencilerimizin aidiyet duygularını geliştirerek elçilerimiz gibi hareket 

etmeleri için onları teşvik etmek ve dedeflenen bölgelere yönelik halkla ilişkiler stratejileri 

geliştirmektir. 

 

Uluslararası Faaliyetler 

 

Aksaray Üniversitesi, araştırma ve eğitim alanlarındaki önemli merkezleri arasındaki önemli bir merkez 

olarak tanınmaya kararlıdır. Bu da ulusal ve uluslararası düzeydeki rakiplerimiz arasında sıralamadaki 

konumumuz ve yurt dışında bulunan diğer üniversitelerin Üniversitemize ilişkin algıları ile bağlantılıdır. 

Bu algıları güçlendirmeye yönelik eylemler, Üniversitemizin güçlü yön ve yetilerinin belirlenmesi ve 

bunların pazarlanmasını da göz önünde tutacaktır. Akademik personelimiz, Aksaray’da önemli 

konferans ve etkinlikler düzenleyerek ve akademik çalışmaları için de tamamlayıcı niteliğe sahip olan 

dünya çapındaki forumlara ve konferanslara katılım ve katkı sağlayarak, Üniversitemizin uluslararası 

alanda tanıtılması yönünde teşvik edilecektir. Uluslararası medya platformlarından yararlanılacak, 

personelimiz ve öğrencilerimiz özellikle hedeflenen bölgelerde aktif Aksaray ve Türkiye temsilcileri 

olmaları konusunda desteklenecektir. Uluslararası bağlantılarımızı artırmak ve uluslar arası akademik 

toplumunun gözündeki imajımızı güçlendirmek için Üniversite temsilcilerinin uluslar arası eğitim 

fuarları ve uluslararası ağ toplantılarına katılımı da teşvik edilecektir. Bu kapsamda Aksaray 

Üniversitesi ve etkinliklerinin, ulusal ve uluslararası medyada daha fazla yer almasını sağlamak, internet 

sitemizi uluslararası ziyaretçiler için daha bilgilendirici ve ilgi çekici şekilde dinamik tutmak, farklı 

iletişim kanalları kullanarak, Aksaray Üniversitesi’nin uluslararasılaşma öncelikleri hakkında personel 

ve öğrenci farkındalığını artırmak temel hedeflerimiz arasındadır. 


