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1.Giriş 

Harran Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından bu yana Türkiye’de özellikle Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde araştırma ve eğitim alanlarında bir çekim merkezi olmuştur. 

Üniversitemiz, 2021-2022 akademik yılı itibariyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen 26527 

öğrenci ve 42 ülkeden gelen 3311 yabancı öğrencisi ile Türkiye’deki büyük eğitim 

kurumlarından biridir. 

Günümüzde yükseköğretim kurumlarında uluslararası öğrenci sayısının giderek artması 

nedeniyle Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma süreçlerinin daha sistematik ve 

izlenebilir olmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu, 30 Haziran 

2017’de 2018-2022 dönemine yönelik Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’ni 

hazırlamış ve belgede üç tema ön plana çıkmıştır. Bu temalar yükseköğretime erişim, kalite 

ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir. Bu bağlamda üniversitemiz, misyon ve vizyonuna 

uygun şekilde, ‘Evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine 

sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında 

yardımcı ve öncü bir dünya üniversitesi olma’ hedefi doğrultusunda öğrencilerini uluslararası 

geçerliliği olan yeteneklerle mezun etmeyi amaçlayan bir üniversite olarak, ulusal düzeyde 

yaptığı faaliyetleri ve başarıları uluslararası arenaya taşımak konusunda da özverili bir şekilde 

çalışmaktadır. 

Üniversitemiz uluslararasılaşma alanında kurumsal kalitesini ve kapasitesini yükseltmek ve 

uluslararasılaşmanın tüm gerekliliklerini eksiksiz yerine getirebilmek için Türk 

Yükseköğretim alanında uluslararasılaşmaya yönelik temel stratejik politika ve hedefleri göz 

önünde bulundurularak paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütebilmek amacıyla 

Uluslararasılaşma Stratejisi Belgesi’ni oluşturulmuştur. 

 

1.  Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Temel Strateji Belgeleri 

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında Yükseköğretimde 

Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve Harran Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı temel 

alınmıştır. 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2018-2022) 

Türkiye Yükseköğretim Kurulunca 2018-2022 dönemine yönelik hazırlanan 

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde temel politikalar; üniversitelerin 

tanınırlığının ve kalitesinin arttırılması, barınma kapasitesinin arttırılması, hedef/odak 

https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_Strateji_Belgesi_2018_2022.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_Strateji_Belgesi_2018_2022.pdf
http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/51/stratejikplan/mobile/index.html#p=1
https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_Strateji_Belgesi_2018_2022.pdf


 
ülkelerin belirlenmesi, ülke bağlamında öncelikli eğitim ve iş birliği alanlarının belirlenmesi, 

pilot devlet üniversitelerin belirlenmesi ve burs imkânlarının çeşitlendirilmesi olarak 

belirlenmiştir. Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi hâline gelmesini ve 

uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artmasını sağlamak bu politikalar doğrultusunda 

belirlenen iki temel hedeftir. 

Harran Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı 

Harran Üniversitesi yükseköğretimde uluslararasılaşma alanında Türkiye’de önde gelen 

üniversitelerden biri olmak ve uluslararasılaşmanın tüm gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine 

getirebilmek için 5 yıllık hedefler ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak eylem planları 

oluşturmuştur. Üniversitemiz misyonu ve vizyonu gereği uluslararasılaşmayı kalite odaklı 

hâle getirmiş ve bir “Kalite Politikası” beyan ederek bu politika ışığında eğitim-öğretim, 

toplumsal katkı, uluslararasılaşma, yönetim sistemi ve AR-GE politikalarını oluşturmuştur.  

Bu bağlamda üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, öğrenci, idari ve akademik 

personeline kadar geniş katılımlı paydaşlarla üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ve 

hedeflerini ortaya koyan, bu doğrultuda atılması gereken adımları ve eylem planlarının 

ayrıntılarını içeren ve ilgili birimler ile süreç takibinin şartlarını kapsamayı hedeflemektedir. 

Bu sebeple, Harran Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisi üniversite hayatının tüm 

alanlarına yayılan çok yönlü ve uzun vadeli bir stratejidir. 

 

2. Uluslararasılaşma Stratejisi Hazırlık Süreci 

Uluslararasılaşma Stratejisi üniversitemizdeki kalite uluslararasılaşma alt komisyonu 

tarafından paydaş görüşleri de alınarak uzun soluklu ve geniş katılımlı bir çalışma grubunun 

ürünüdür. Harran Üniversitesi’nde uluslararasılaştırma strateji hazırlık sureci 15.07.2022 

tarihindeki ilk toplantı ile başlatılmıştır. 

Uluslararasılaşma Strateji Geliştirme Komisyonu 

1. Doç. Dr. Ayşe Cebeci Manğal (Bşk.) 

2. Prof. Dr. Hüsamettin Bulut  

3. Öğr. Gör. Kamil Harman  

4. Öğr. Gör. Hamit Çiftçi  

5. Öğr. Gör. Mehmet Saim Duru 

 

 

 

http://kalite.harran.edu.tr/kalite/tr/kurumsal/kalite-politikamiz/


 
 

Uluslararasılaşma Strateji Geliştirme Komisyonu Çalışma Takvimi 

09.06.2022 - KAP Alt Komisyonların Oluşturulması ve Planlama Toplantısı 

30.06.2022 - KAP Uluslararasılaşma Alt Komisyon Toplantısı 

16.08.2022 - Uluslararasılaşma Faaliyet Planının Oluşturulması ve Politikasının 

Belirlenmesi Toplantısı 

08.09.2022 - Uluslararasılaşma Komisyonu Durum Değerlendirmesi Toplantısı  

22.09.2022 - Uluslararasılaşma Strateji Belgesinin Görüşülmesi Toplantısı 

 

4. Uluslararası Öğrenci 

4.1. Stratejik Hedefler 

Stratejik Hedef 1. Uluslararası Öğrencilerin Geldiği Ülke Çeşitliliğinin ve Öğrenci Sayısının 

Arttırılması 

Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve AB Erasmus+ Kurum 

Koordinatörlüğü uluslararası öğrencilerin üniversitemizde eğitim öğretim konusunda dışa 

açılan kapısı konumundadır. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, üniversitemizden eğitim 

alan uluslararası öğrencilerin kayıttan, mezuniyet aşamasına kadar danışmanlık hizmeti 

alabildikleri ve sorunsuz bir eğitim süreci geçirmeleri için faaliyet göstermektedir. Benzer 

şekilde üniversitemiz AB Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü de IPA Çerçeve programı 

kapsamında sürdürülen KA131 projeleri ile uluslararası öğrenci değişim programlarını 

yürüterek, değişim programından faydalanan öğrencilerin başvurudan, geri dönüşlerine kadar 

her türlü sorunlarında destek sağlamaktadır.  

Yıllara göre uluslararası öğrenci sayılarına bakıldığında 2015 yılında 40 öğrenci ile 

sürece başlayan üniversitemiz 2021 yılında 3311 yabancı öğrenci ile devam etmektedir. 1  

Uluslararası değişim programları ile gelen öğrencilere bakıldığında Avrupa Birliği 

ülkelerinden 2021 yılında 12 öğrenci değişim programı ile üniversitemizde eğitim almayı 

tercih etmiştir.  

Üniversitemiz ve şehrimizin coğrafi konumu nedeniyle 2011 yılından bu yana sınır 

komşumuz Suriye’deki çatışmalı ortam uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılmasında 

olumsuz etkilemiştir. Savaştan kaçan ve en yakın sınır illerinden biri olan Şanlıurfa, Suriyeli 

                                                
1 http://uok.harran.edu.tr/tr/basvuru/yillara-gore-uluslararasi-ogrenci-sayisi/  



 
öğrencilerin tercihlerinde öne çıkmıştır. Bu nedenle uluslararası öğrenci dağılımında belirli 

ülkelerden gelen öğrenciler öne çıkmıştır. Benzer şekilde Erasmus programı değişim 

öğrencilerinin üniversitemizi tercih etmemesi nedenlerinden biri savaş bölgesine yakın 

olunması itibariyle, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen öğrencilerde güvenlik konusunda 

tereddütler yaşanması olarak öne çıkmıştır. Tüm bu olumsuzlukların aşılması adına 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve AB Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü uluslararası 

öğrencilerin geldiği ülke çeşitliğini ve öğrenci sayısını arttırma stratejisini benimsemiştir. Bu 

amaçla sınır komşumuzdaki savaş ortamının yarattığı olumsuz algının önüne geçilebilmesi 

için Uluslararası fuarlara katılmak, Erasmus Staff Week ( Personel Haftası) düzenlenerek 

ilgili üniversitelerden öğretim elemanlarının üniversitemiz kampüsüne davet edilerek kampus 

imkanlarını ve eğitim- öğretim faaliyetlerinin tanıtımının yapılması önem içermektedir. Bu 

bağlamda gerçekleştirilmesi beklenen eylemler Tablo 4.2.’de sunulmuştur.  

 

Stratejik Hedef 2. Uluslararası Değişim Öğrencilerinin Nicelik ve Nitelik Olarak Düzeyinin 

Arttırılması 

Üniversitemiz AB Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü uluslararası değişim programlarımızdan 

birini yürütmektedir. Koordinatörlük yurtdışına öğrenci gönderdiği gibi yurtdışından çeşitli 

ülkelerden öğrenci de kabul etmektedir. Ancak erasmus programı kapsamında üniversitemizi 

tercih eden öğrenciler için kampus içerisinde yer alan öğrenci yurtlarında ayrılmış bir 

kontenjan bulunmamaktadır. Bu nedenle değişim öğrencisi kabulünde kampüste barınma 

sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin üniversitemiz bölümlerini tercih 

etmeleri için bölüm web sitelerinin aktif olarak İngilizce olarak yayın yapması sağlanmalıdır. 

Değişim programlarında paydaş üniversitelerin arttırılması için uluslararası erasmus staff 

week (çalışma haftası)larının düzenlenmesi hedefe ulaşılması açısından önem arz etmektedir.   

 

Stratejik Hedef 3. Uluslararası Öğrencilerin Memnuniyetinin Arttırılması  

AB Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü program yürütücüsünün gerekli gördüğü hareketlilik 

sonrası anketleri öğrencilere aktif olarak uygulamaktadır. Bu anketlerin çeşitlendirilerek 

programdan faydalanan öğrencilere uygulanması ve çıktıların değerlendirilerek eylem 

planlarında dikkate alınması öğrenci memnuniyetini arttıracaktır. 

Uluslararası öğrenci koordinatörlüğü danışmanlığında Uluslararası Öğrenci Kulübü 

kurulmuş olup koordinatörlükte ayrı bir ofisi bulunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler 

kulübe hafta içi tüm günler gelebilmekte ve ofiste kısmi zamanlı öğrenciler görev almaktadır.  



 
Uluslararası öğrencilerin üniversiteye ön kayıtları online ve kesin kayıtları ise yüz yüze 

yapılmaktadır. Kesin kayıtlarda Üniversitemizi tanıtıcı bilgiler ve eğitim-öğretimde 

kullanılacak malzeme öğrencilere verilmektedir. Uluslararası öğrencilerle güz döneminde 

tanışma ve kaynaşma için yemekli toplantı yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin 

çözemedikleri hususlarda koordinatörlüğe gelmekte ve koordinatörlük ilgili birimlerle 

görüşerek çözüm bulmaktadır. Ayrıca sosyal medya ve web sayfası üzerinden duyurular 

yapılmakta ve öğrencilerin yer aldığı WhatsApp iletişim grubu kurulmuştur. Uluslararası 

öğrencilere duyurular iletişim grubu üzerinden de sağlanmakta ve istek ve dilekler bu grup 

üzerinde koordinatörlüğümüz tarafından değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Eylemler 

Stratejik Hedefler Eylemler Sorumlu Birimler 
İş birliği Yapılacak 

Birimler 

Stratejik Hedef 1. 

Uluslararası 

Öğrencilerin Geldiği 

Ülke Çeşitliliğinin ve 

Öğrenci Sayısının 

Arttırılması  

Eylem 1. 

Basılı ve dijital tanıtım içeriklerinin görünürlüğünün 

arttırılması 

Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü/ Erasmus 

Koordinatörlüğü 

Kurumsal İletişim 

Koordinatörlüğü 

Eylem 2. 

Uluslararası fuarlarda tanıtım faaliyetlerinin arttırılması 

Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü / Erasmus 

Koordinatörlüğü 

..... 

Eylem 3. 

HRÜ web sayfası dil seçeneği sayısını arttırılması 
Tüm Akademik Birimler ..... 

Eylem 4. 

Kampüs içerisinde değişim ve uluslararası öğrencilere 

yönelik konaklama kapasitesinin arttırılması 

Rektörlük Üst Makamı 

Yapı İşleri Daire 

Başkanlığı,Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire 

Başkanlığı.. 

Eylem 5. 

Yabancı dilde eğitim veren bölüm/program sayılarının 

arttırılması 

Akademik Birimler YÖK 

Eylem 6. 

 Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinin güncellenmesi 

Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü 
Rektörlük 

 Eylem 1.Erasmus Staff Week (Personel Çalışma Haftası) AB Erasmus+ Kurum  



 
 

 

 

 

Stratejik Hedef 2. 

Uluslararası Değişim 

Öğrencilerinin Nicelik 

ve Nitelik Olarak 

Düzeyinin Arttırılması 

düzenlenmesi  Koordinatörlüğü ve 

Akademik Birimler 

 

 

Eylem 2.  Kampüs içerisinde uluslararası değişim 

öğrencilerine yönelik konaklama imkanı yaratılması 

 

Rektörlük Üst Makamı 

 

Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü  

Kredi Yurtlar Kurumu 

Eylem 3. Akademik birimlerin web sayfalarının İngilizce 

içeriklerinin aktif ve güncel olarak tutulması  

 

Akademik Birimler 
 

Eylem 2.Erasmus paydaşı olan diğer üniversitelerin Staff 

Week (Personel Çalışma Haftalarına) katılımın arttırılması  

 

Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü 

 

Stratejik Hedef 3. 

Uluslararası öğrenci 

memnuniyetinin 

arttırılması 

Eylem 1.Öğrenci memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi 

ve bu anketlerdeki şikayet ve önerilerin değerlendirilerek 

yeni düzenlemeler yapılması  

Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü ve Erasmus 

Kurum Koordinatörlüğü 

Uluslararası Öğrenci 

Kulübü 

Eylem 2. Yabancı öğrenciler için oryantasyon 

çalışmalarının arttırılması  

 

 

Eylem 3. Uluslar arası Öğrenciler için sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin sayısının arttırılması  

Akademik Birimler 

Sağlık Kültür  ve Spor 

Daire Başkanlığı 

 



5. Uluslararası Araştırma 

5.1. Stratejik Hedefler 

Stratejik Hedef 1: Üniversitemizin uluslararası araştırma alanında iş birliği potansiyelinin 

arttırılması 

Üniversitemiz mevcut altyapı olanakları ve bölüm çeşitliliği açısından disiplinlerarası çalışma 

yapma potansiyeline sahiptir. Bu araştırmaların uluslararası düzeye taşınması da yeni 

işbirlikleri ve ortak projeler ile geliştirilebilecektir. Üniversitemiz çeşitli uluslararası proje 

fonlarından faydalanarak uluslararası projelerde yer almaktadır. Avrupa Birliği Gençlik 

Projeleri, Horizon Projeleri gibi uluslararası fonlardan faydalanılmaktadır. Ancak mevcut 

çalışmaların üniversite bünyesine yayılması ve dış kaynaklı projelerin sayısının arttırılması 

için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla öğretim üyelerinin uluslararası proje 

imkanlarından haberdar olmaları için çeşitli bilgilendirme toplantıları ve ortak proje 

yazılmasını özendirecek ortamlar yaratılmalıdır. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yeterli 

insan kaynağının istihdamının sağlanması da uluslararası alandaki işbirliklerinin arttırılmasına 

katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz veya akademik birimlerimizin Uluslararası Kongre ve 

Sempozyumlar düzenlemesi veya ortak yürütücü olması teşvik edilecektir. Ayrıca öğretim 

elemanlarının uluslararası toplantılara katılımı desteklenecektir. 

 

Stratejik Hedef 2: Uluslararası alanda yapılan yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması  

 

Öğretim üyelerimiz çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlar yapmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezlerimiz, laboratuarlarımız ve 

proje ofisimiz bulunmaktadır. Ancak uluslararası yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması 

için özellikle uluslararası yayınların kurumsal olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda araştırma ekibinde yer alabilecek yüksek lisans ve doktora programlarının 

güçlendirilmesi ve nitelikli araştırmacıların istihdamının arttırılması gerekmektedir. 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma merkezlerinin uluslararası projelerde yer alması 

ve uluslararası yayınların yapılması için insan kaynağı ve fon sağlanması gerekmektedir. 

Yabancı dilde yayın yapmak için üniversitemiz bünyesinde “editing” ve “proofreading” 

konusunda destek veren bir uzmanın bulunması yabancı yayınların nitelik ve niceliğinin 

arttırılması konusunda destek sağlayacaktır.    

 

 

 



5.2.Eylemler 

Stratejik Hedefler Eylemler Sorumlu Birimler 
İş birliği Yapılacak 

Birimler 

Stratejik Hedef 1: 

Üniversitemizin 

uluslararası araştırma 

alanında iş birliği 

potansiyelinin 

arttırılması 

 

Eylem 1.  

Yurtdışındaki Üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile 

yürütülen proje sayısının arttırılması  

Akademik Birimler/  

Proje Ofisi  
 

Eylem 2. 

Uluslararası İlişkiler alanında nitelikli ve yeterli insan 

kaynağı temini  

Rektörlük Üst Makamı ve 

Akademik Birimler 
 

Eylem 3.  

Uluslararası proje fonları ve çağrılarla ilgili bilgilendirme 

toplantıları   

Proje Ofisi / Erasmus+ 

Kurum Koordinatörlüğü 
 

Eylem 4. 

Uluslararası Kongre/Sempozyum/Konferansların 

Düzenlenmesi ve aktif akalım sağlanması 

Akademik Birimler HÜPAB/Rektörlük 

Stratejik Hedef 2:  

Uluslararası alanda 

yapılan yayınların 

nitelik ve niceliğinin 

arttırılması  

 

Eylem 1. Araştırma ve yayın sayısını arttırabilmek için 

yüksek lisans ve doktora programlarının güçlendirilmesi  

Akademik Birimler/ 

İlgili Enstitüler 

 

Eylem 2. 

Araştırma Merkezlerine insan kaynağı ve fon sağlanması  

Araştırma Merkezleri / İlgili 

Enstitüler 

Rektörlük  

Eylem 3. Uluslararası yayınlara “proofreading” hizmetini 

verecek bir personelin üniversite bünyesinde çalışması.   

İlgili Enstitüler / Yabancı 

Diller MYO 

Rektörlük  

 



6. Uluslararası Akademik Personel Hareketliliği  

6.1. Stratejik Hedefler 

Stratejik Hedef 1: Misafir Öğretim Üyesi Sayısının Arttırılması  

Üniversitemizdeki eğitim öğretim süreçlerine farklı bakış açılarının kazandırılması için 

misafir öğretim üyelerinin davet edilmesi ve başvuruların kabul edilmesi önemlidir. Böylece 

akademik birimlerin yabancı ülkelerdeki akademik birimler ile iletişim ve işbirliğinin 

artmasına imkan yaratılabilecektir. Uluslararası akademik personel hareketlilik sayılarının 

arttırılması için birer platform işlevi gören Erasmus Staff Week (Erasmus Personel 

Haftalarının) düzenlenmesi ve bu haftalara akademik birimlerin (fakülte ve bölümlerin) aktif 

katılımı sağlanmalıdır. Personel Haftası’na diğer ülkelerden başvuru yapan ve kabul alan 

akademik personel ile etkin ilişki kurulup dönemlik misafir öğretim üyesi teklifleri 

sunulabilecektir.  

Erasmus+ ve Proje Tabanlı Mevlana projelerinin teşvik edilmesi, Çift diploma programlarının 

sayısının artırılması, Ufuk2020, TÜBİTAK ve uluslararası projeler ile yabancı araştırıcı 

çalıştırılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Stratejik Hedef 2: Değişim Programları ile eğitim- öğretim hareketliliğinden faydalanan 

akademik personel sayısının arttırılması  

Akademik personelin eğitim öğretim hareketliliğinden faydalanmasını teşvik edecek 

düzenlemeler geliştirilmeli ve daha önce hiç yurtdışına gitmemiş öğretim üyelerinin 

hareketlilikten faydalanması için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Eylemler 

 

Stratejik Hedefler Eylemler Sorumlu Birimler 
İş birliği Yapılacak 

Birimler 

Stratejik Hedef 1: 

Misafir Öğretim Üyesi 

Sayısının Arttırılması  

 

Eylem 1. Araştırma odaklı personel istihdamı arttırılmalı 

(post-doc, misafir öğretim üyesi, misafir araştırmacı)  

 

Akademik Birimler  Rektörlük  

Eylem 2. 

Misafir öğretim elemanlarına yönelik konut, ofis, teknik 

hizmetlerin iyileştirilmesi  

Akademik Birimler  Rektörlük / SKS  

Eylem 3. 

Yabancı öğretim üyeleri ile bir araya gelinmesini 

sağlayacak uluslararası kongrelerin düzenlenmesi  

Akademik Birimler  Rektörlük 

Stratejik Hedef 2:  

Değişim Programları 

ile eğitim- öğretim 

hareketliliğinden 

faydalanan akademik 

personel sayısının 

arttırılması 

Eylem 1. Akademik Personelin yabancı dil yeterliliğinin 

arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi  

 

Akademik Birimler/ 

Yabancı Diller MYO 

HARUZEM /HARUSEM 

Eylem 2. Daha önce hiç yurtdışına çıkmamış akademik 

personelin yurtdışına çıkışını teşvik edecek düzenlemeler 

yapılması  

Rektörlük / 

Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü 

 

Eylem 3. Yurtdışı eğitim-öğretim hareketliliği hakkında 

gerekli bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının yapılması  

Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü 

 

Akademik Birimler  



7. İzleme ve Değerlendirme 

Bu strateji belgesi çerçevesinde belirlenen stratejilere yönelik geliştirilen eylemlerin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi, stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının tespiti ve buna 

yönelik gerekli tedbirlerin alınması açısından önem arz etmektedir. Ancak üniversitemizin 

uluslararasılaşma stratejisinin ilk kez hazırlanması nedeniyle izleme göstergelerine dair 

veriler üniversite bünyesinde tek bir birimde toplanmadığından göstergelere bu belge 

kapsamında yer verilmemiştir. İlgili göstergelerin toplanması ve takip edilebilmesi 

amacıyla süreklilik arz edecek şekilde veri girişi yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu belgede belirlenen eylemlerin izleme ve değerlendirmesi, Üniversitemiz yıllık faaliyet 

raporları çerçevesinde ve belirtilen sorumlu birimlerce yapılacaktır. 

 

 


