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GAziANTEp üNivonsirnsi uLusLARARAsILAşMA poLiTiKA BELGEsİ

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi, YÖK tarafindan 30Hazfuan20|7
tarihinde yayınlanmış, bu belge 2018-2022 döneminde ülkemiz yfüsek öğretim kurumlarıru

da kapsayan uluşlararasılaşmada izlenmesi gerekli stratejileri belirlemede bir rehber olmuştur.

Brı strateji Belgesinde de belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumiarının araştırma ve bilgiyi "

paylaşmak, kültiirlerarası etkileşimi artırmak için kullandıkları en etkin araçlardan biri
uluslararasılaşmadr. 2018-2022 yılları arasrnda uluşlararasılaşma sürecinde üç tema ön plana

Çıkarılmaktadır. Bu temalar; Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite

temalarıdır. Yükseköğretime Erişim ile uluslararası öğrenci ve öğetim elemanlarınrn .

Yükseköğretim sistemimize d6hil olınalarını kolaylaşhracak politikaların geliştirilmesi

kastedilmektedir. Bu bağlamda yaşama geçirilecek biıtakım uygulamaiarla yiikseköğetim

sistemimize olaır ilginin ve talebin artırılması hedeflenmektedir. Gerek öğrenciler, gerekse

öğretim elemanlarr için mevcut halinden daha büytik bir başvuru havuzu oluşturularak bu

yolla daha kaliteli/nitelikli öğrencinin ve öğretim elemanınrn yükseköğetim alanımıza

kazandırılması amaçlanmaktadır.

Uluslararasılaşma politikamız; uluslararası görıjnürlüğü artırma, uluslararası

tiıriversitelerle iş birliğini geliştirme, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısıru yiikseltme,

lisans ve yiiksek lisans alanında ortak projeler geliştirme, kültülerarasl iletişim, değişim

programlarını kapsamakta ve bu alanlaıdaki hedeflerimizle ilgili çalışmalarrmız devam

etmektedir. Uluslararasılaşma öğrenci ve personel hareketliliğinin yanl sra, farklı kültürlerin,

faıklı alışkaırlıkların, huzurlu bir şekilde uyum içinde bir arada olmasr ve ayru havayı teneffüs

etmesidir. Uluslararasılaşma bu çeşitliliğin zenginleşerek üniversite bünyesinde bulunan her "

bireye kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda, Gaziantep Üniversitesi çok
farklı ülkelerden gelen yabaııcı uyruklu öğrencilere ev sahiptiği yapmasl, çok sayıda

tıluslaı,arası iş birlikteliklerinin olması, uluslararası öğenci değişim programlarrna her dönem

öğı'eırci göııderiyor olması, çok sayıda yabancı uyruklu öğretim üyesi istihdam etmesi, çok -

sayıda uluslararası projeyi yürütüyor velveya ortak olması uluslararasılaşmaya verdiği önemin

biı' kanıtıdır. Uluslararasılaşma yönünde bir çok argi.imana sahip i.iniversitemiz aynı zamanda

tiç dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) lisans seviyesinde eğitim öğretim programlarına sahip

olması, ülke dışında lisans ve öniisans seviyesinde programlar açması uluslararasılaşmada .

katettigi mesafeyi göstermektedir.

Şu an üniversitemizde aktif olarak çalışan; Gaziarıtep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı

(Resmi Gazete Tarihi: 09.02.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22549) olarak kurulan kısa adı



GABAM olan Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi, Gaziantep

Üniveı'sitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve

Araştıınıa Merkezi (Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 2B97l) ve

Uluslararası Ögrenci Ofisi ile uluslararsılaşma sürecinde emin adımlarla yol almaktadır.

Gaziantep Üniversitesinde yetişen her öğrenci zengin bir sosyal-kıllttlrel alt yapının

içinde yer alma imkdru bulmakta, bir zorunlu ders kapsamında uygulanmakta olan Toplumsal:

Duyarlılık Projeleri kapsamında, ulusal ve uluslaı,arası bir çok sosyal duyarlılık projelerinde

yer alarak akademik, sosyal ve kültürel zenginleşme imkanı yakalayabilmektedirter. Bu

nedenle çok kültüı,lü ortamda yetişen öğrencilerimiz, iletişim becerisi ytiksek uluslararası

topluma daha kolay entegre olabilmektedirler,

Uluslararsılaşmada yabancı uyruklu öğrenci sayılarının ve öğenci değişim

anlaşmalarının aıttırılması önde gelen adımlar olsa da, Gaziantep Üniversitesi

uluslaraıasılaşma politikasınln en önemli amaçlarındaıı biri, uluslararası iletişime açık ve

kültürler arası etkileşime katkı sağlayabilen ve bu değerlerle yetişmiş genç bir nesli ülkemize

kazandıımaktır. Bu nedenle, üniversitemizde üç dilde lisans eğitimi ve İngilizce lisansüshi

programlarda çok sayıda yabancı uyruklu öğenciye verilmekte, yabancr uyrukiu öğretim

elemaııı istihdam edilmekte, çok sayıda uluslararası iş birliktelikleri yapılmakta, öğrenciler

uluslararası değişim programlarından maksimum seviyede faydalandırılmaktadır. Gaziantep

Üniversitesi uluslararasılaşma politikaları oluşturulurken hem dünyada önde gelen

ıiniversitelerin stratejileri, deneyim vç liderliklerinden faydalanılıyor, hem de Yükseköğetim

Kurulunrın (YÖK) beiirlediği stratejiler takip edilmektedir.

Uluslaıarsılaşmada izlenen politikalarla bu alandaki dinamikleri güçlü tutulmaya

çalışılmaktadır. Bologna Süreci, Erasmus ve Erasmus* programları, Türkiye Burslarr, "

Mevlana Değişim Programı, Ortak Diploma programları, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim

Progı'anıı gibi programlaı, bu süreci güçlendiren önemli girişimierden bazılarını

oluşturmaktadır. Bu siireçlere katkı sağlamada aşağıda belirtilen maddeler iiniversitemiz

açısından da benimsenmiştir. /

1)- Nitelikli uluslaraı,ası öğrenci kabulu,

2)- Uluslararasl pro gramlardan yaraılanan öğrenci saylsmm artırılması,

3)- Yabancı rıyruklu öğretim elemanı sayılarrnrn arlırılması,

4)-Uluslararasıişbirliktelik1erininaı1rılması,

5)- Yabancı dilde eğitim veren programlarm saytsmn aıtrrrlması,

6) Uluslararası işbirliğine uygun alt yapıları güçlü olan ülke ve üniversiteierinin belirlenmesi

ve bu ülkeier tizeı,inde yoğunlaşılmasl ve öncelikli eğitim ve işbirliği alanlarının belirlenmesi,



7)- Uluslararası eğitim vel.en pro graııılaı.ın açılması,

B)- Kendi ülkelerindeki üniversiteleı,de çalışmak üzere yabancı öğretim elemanı yetiştirilmesi,
9)- Uluslaraı'ası öğrenciler için ayrılaıı barınma kapasitesinin aıtırılması,
10)- Ulııslararası öğrencileı-için bı:ı-s iıık6nlarının çeşitlendirilmesi,
11)- Uluslararası öğrencilerin staj, iş yeri eğitimi ve sosyal duyarlılık projelerinden
faydalandııılması,

12)- Uluslararasl öğı'encilerin eırtegrasyonu ve adaptasyonu için sosyal kültürel programların
dtizenlenmesi,

13)- Misafir akadeıırisYeır / Yabaııcı öğretiın eleııaırı saytsltlıt1 arttırılması,
1 4)- Uluslararasılaşırıış ırrüfredat o1ı_ıştı-ırı_ılması,

l5)- Uluslararası araştırma ve bilgi paylaşıını,

l6)- Ulııslararası öğrenciler iÇin İngilizce ve Arapça olnıak izereTJzaktaıı ve Açık öğetiın Fakültesi
kurı"ılarak ulı-ıslararasılaşmaya yeni bir bakış açısı kazandırmak.

Üniveı'site olarak liali hazırda 33 far]<lı ülkeyle 97'niır üzerinde akademik işbirliği,
öğı'eırci değiŞiıııi ve oıtak araştırnra için anlaşm alarımız mevcuttur. önümüzdeki yıllarda,
Yabaırcı öğı'enci saYılarımızı arltiı,nıanın yanı sıra mevcut anlaşmalardan yararlanarak
eğitimierinin bir kısmını }urt dıŞında tamamlayan Türk öğrenci sayısınl aritırmayı, yabancı
ofiaklarla gerçekleştirilen araştırnıa faaliyetleı{nde artış sağlamayl. akademik/idari
Persoırelimizi Yuıİ dıŞı bağiaııtılarınrızdan f-aydalaıralak yabancı ülkelerdeki meslektaşlarının
deıreyinılerinden faydalanabilecek inıkanlari yaratmay|da planlam aktayız.

İzleme ve Değerlendirme: Biı Politika belgesi çerçevesiııde belirienen eylemlerin izlenmesi ve
değerlendirilınesi, stratejik lredeflere ne ölçi.ide ulaşıldığının tespiti ve buna yönelik gerekli tedbirlerin
alıırl]rasııra Yönelik eyleın plaıriarı altışar aylık raporlarla i.ist yönetiıne suırulınaktadır. Bunun dışıııda
bıı belgede belirieneır eYleıırleriıı izleııre ve değerleııdirınesi, yıllık faaliyet raporları çerçevesinde
be] iıtilen sorumlu b iriiııierce yapı Iınaktadır,


