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ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 

 

 

Vizyon 

Öğrenci ve personel değişim hareketleri programları kapsamına giren her türlü faaliyetlerin 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak 

değişim hareketleri kapsamındaki programlara en yüksek katılımı sağlamak ve yurt dışında 

ülkemiz ve üniversitemizin tanınırlığını arttırarak üniversitemizi yurtdışından gelecek öğrenci, 

akademik ve idari personel için çekim merkezi haline getirmek. 

 

Misyon 

Uluslararası İlişkiler Ofisinin kuruluş amacı gereği uluslararasılaşmaya önem veren ve bu 

amaç doğrultusunda değişen şartlara uyum sağlamak için sürekli kendini geliştiren ve 

yenileyen, değişim hareketliliğine katılımı, tüm imkânları seferber ederek devamlı arttırmayı 

hedefleyen, değişim hareketliliğine katılımı sağlayarak öğrenci ve personelin vizyonunun 

gelişmesine doğrudan katkı yapan, öğrenci ve personele sunulan değişim hareketleri alanında 

başarılı, etkin ve saygın bir koordinatörlük olmak. 

 

Hedefler 

I. Uluslararası Hareketlilik 

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Stratejisi belgesinde uluslararası hareketliliği 

sağlayan ve arttıran üç temel başlık öne çıkmaktadır. 

● Uluslararası Öğrenci 

Üniversitemizde 13 farklı ülkeden 1.394 uluslararası öğrencimiz eğitimlerine devam 

etmektedir. Üniversitemiz bahse konu bu sayıyı her yıl en az %5 artırmayı amaçlamaktadır. 

Uluslararasılaşma Stratejisi içerisinde öğrenci hareketliliği önemli bir yer tutmaktadır. 

Nitekim Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi değişim programları aracılığıyla uluslararası 

öğrenci hareketliliği söz konusu olmaktadır. Üniversitemizin 19 ülkeden 73 üniversite ile ikili 

Erasmus+ anlaşması bulunmaktadır ve Üniversitemizden 300’ün üzerinde öğrenci bu 

programdan faydalanmıştır. Mevlana Değişim Programı kapsamında ise Üniversitemizin 

Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere 10 ülkeden 15 üniversite ile ikili anlaşması 
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bulunmaktadır ve şimdiye kadar Üniversitemizden 12 öğrenci bu programdan faydalanmıştır. 

Farabi Değişim Programı çerçevesinde üniversitemizin yurtiçinde 101 üniversite ile Farabi 

Değişim Programı kapsamında ikili anlaşması bulunmaktadır. Üniversitemizde 500’ün 

üzerinde öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır. Bu çerçevede, Üniversitemiz, yaşanan 

küresel pandemi koşullarının da ortadan kalkmasıyla mümkün olduğunca daha fazla ülke 

üniversiteleriyle anlaşma sağlayarak bahsedilen bu değişim programları vasıtasıyla öğrenci 

hareketliliğini artırmayı amaçlamaktadır.  

Bilindiği üzere, uluslararası öğrenciler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 

YÖK ve ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 

ile de Üniversitemizde öğrenim görebilmektedir. Böylece, uluslararası öğrenciler 

Üniversitemizde hem Erasmus+ ve Mevlana gibi uluslararası öğrenci değişim programlarıyla  

hem de Türkiye’de gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile 

Üniversitemizde öğrenim görme imkanına sahiptir. 

● Uluslararası Araştırma 

 Uluslararası değişim programlarının diğer bir amacı ise hem Üniversitemiz 

bünyesindeki araştırmacıları, uluslararası değişim programlarınca veya yabancı ülkelerce 

sağlanan burs, hibe ve araştırma olanaklarından faydalanmaları suretiyle, uluslararası 

araştırma yapmalarını teşvik etmek hem de Üniversitemize değişim programları veya ikili 

anlaşmalar çerçevesinde gelen araştırmacıları uluslararası değişim programlarınca ve 

ülkemizde sağlanan burs ve kaynaklar vasıtasıyla desteklemektir. 

 Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezleri de uluslararası 

araştırma hedeflerine yönelik çeşitli hizmetler sağlayabilir. Örneğin; Üniversitemiz 

bünyesinde yer alan Kilis Orta Doğu Araştırma Merkezi (KODAM) gibi araştırma 

merkezlerinin yapacağı etkinliklerde uluslararası katılımcılar davet edilebilir ve etkinliklerin 

dili de Türkçe haricinde başka dillerde de olabilir. Bu kapsamda, Üniversitemiz bünyesindeki 

araştırma merkezlerinde çalışmak üzere uluslararası araştırmacılara burs olanaklarının 

sağlanması hedeflenmektedir. 

 

● Uluslararası Eğitim 

 Uluslararası değişim programlarının diğer ayağını ise uluslararası eğitim 

oluşturmaktadır. Böylece, Üniversitemizin öğretim üyeleri uluslararası değişim programları 

sayesinde yabancı ülkelerde ders verme imkanı bulduğu gibi, yabancı ülke üniversitelerinden 

gelen öğretim üyeleri Üniversitemizde ders verebilmektedir. Nitekim Üniversitemiz 

uluslararasılaşma hedefleri kapsamında Üniversite bünyesindeki yabancı öğretim üyesi 

sayısını da artırmayı amaçlamaktadır.  

 Bunun yanı sıra, Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta olan akademik personelin dil 

becerilerinin artırılması suretiyle Üniversitemiz bünyesindeki bazı bölümlerde kısmen veya 

tamamen yabancı dilde eğitim verilmesi planlanmaktadır. Üniversitemizde çalışan ve 

uluslararası öğrencilerle ve araştırmacılarla iletişim halinde olan idari personelin de yabancı 
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bir dil bilenlerden seçilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz akademik ve 

idari personelinin yabancı dil bilgisinin geliştirebilmesi için bütçe ve kaynak ayrılması 

hedeflenmektedir. 

 

II. İkili Anlaşmaların ve İş Birliklerinin Sayısının Arttırılması 

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında diğer bir hedefi ise 

Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programları kapsamında ve bu programlar dışında da, 

hem ulusal hem de uluslararası ölçekte ikili anlaşmaların ve iş birliklerinin sayısının 

artırılmasıdır. Bu kapsamda, Üniversitemizde bulunan akademik ve idari birimlerin iş 

birliğiyle tarafı bulunulan ikili anlaşmaların sayısının her yıl en az %5 artırılması 

hedeflenmektedir. 

  

III.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Uluslararası Etkinliğinin ve Tanınırlığının 

Arttırılması 

Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri bağlamında Üniversitemiz bünyesindeki 

uluslararası etkinliklerin (konferans, sempozyum, workshop vb.) artırılması hedeflenmektedir. 

Kilis’in 100 binin üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapması nedeniyle göç 

araştırmalarında bir merkez olması da Üniversitemizin Uluslararasılaşma Stratejisi 

dahilindedir. Yukarıda bahsedilen konferanslar ve sempozyumlar her meslek yüksekokulu, 

fakülte ve enstitü tarafından belirli aralıklarla (yılda bir gibi) organize edilmesi 

planlanmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz akademisyenleri tarafından hazırlanacak olan 

uluslararası projelere de destek verilmesinin ilke haline getirilmesi hedeflemektedir. 

Bununla birlikte, Üniversitemiz personelinin hem ulusal hem de uluslararası yüz yüze 

ve çevrimiçi gerçekleştirilen yükseköğretim tanıtım fuarlarına bizzat katılımıyla 

Üniversitemizin doğrudan tanıtılması hedeflenmektedir.    

 

IV. Uluslaslarasılaşmış Eğitim Müfredatı 

Üniversitemiz, yabancı dilde eğitim veren programların sayısının artırılması suretiyle 

eğitimde uluslararasılaşmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Üniversitemiz, Bologna 

Süreci’nin başlatılmasından bu yana Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın önemli ve değerli bir 

parçası olmayı arzulamaktadır. 

Bu çerçevede, Üniversitemiz web sayfasında yer alan ve uluslararası öğrencileri ve 

araştırmacıları ilgilendiren tüm bilgilerin İngilizceye ve uygun bulunan başka yabancı dillere 

çevrilmesi büyük önem arz etmektedir. Böylece, Üniversitemizde eğitim görmeyi planlayan 

öğrenci adaylarının daha iyi bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, her bölümde yer alan 

ders içeriklerinin ve müfredatının sürekli güncellenmesi ve İngilizceye çevrilmesinden sonra 

bölüm sayfalarına yüklenmesi planlanmaktadır. 
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V. Uluslararası Değişim Programlarından Faydalananlara Fon Bulma, 

Eğitim, Barınma, Sosyalleşme ve Adaptasyon Konularında Yol Gösterme   

Uluslararası değişim programlarından faydalanan öğrenci ve araştırmacıların sıklıkla 

yaşadığı sorunların başında gittikleri ülkede barınma ve seyahatleri ve/veya araştırmaları için 

fon bulma gibi problemler gelmektedir. Üniversitemiz, hem Üniversitemize yurtdışından 

gelen, hem de Üniversitemizden yurtdışına giden öğrenci ve araştırmacılara barınma, eğitim, 

sosyallaşme ve adaptasyon ile fon bulma konularında yardımcı olmayı Uluslararasılaşma 

Stratejisi bağlamında benimsemiştir. Bunun için Üniversitemiz bünyesinde Uluslararası 

İlişkiler Ofisi uhdesinde müstakil bir program koordinatörlüğü oluşturulmuştur.    

Bu kapsamda, Üniversitemizde bulunan uluslararası öğrencilere ve araştırmacılara 

Üniversitemiz akademik ve idari birimleri tarafından düzenli olarak Türkiye’de sunulan 

barınma, eğitim, sosyalleşme ve adaptasyon ile fon bulma konularıyla ilgili olarak 

bilgilendirme toplantılarının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Uluslararası Öğrenci 

Topluluğu da düzenli aralıklarla etkinlikler yaparak uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları 

zorlukları aşmanın yanı sıra Kilis iline ve ülkemize entegrasyonlarını kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır. 

 

VI. Uluslararasılaşma Stratejisini Geliştirmek İçin Bir Komisyon 

Oluşturulması 

Üniversitemizce belirlenen Uluslararasılaşma Stratejisi hedeflerinin ne derecede 

gerçekleştirildiğini ölçmek ve uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmek 

için bir komisyon oluşturulması planlanmıştır. 

 

VII. Uluslararası İlişkiler Ofisince Düzenlenen Etkinliklerin Duyurulmasının 

ve Bahse Konu Etkinliklere Katılımın Sağlanması 

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisince düzenlenen etkinliklerin Üniversitemiz 

mensubu akademik birim ve alt birim sorumluları ile koordineli bir şekilde planlanması ve 

yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Zira bu sayede yukarıda bahsedilen 

uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmada başarı sağlanabilecektir. 

 

VIII. Belirlenen Hedefleri Gerçekleştirebilmek İçin Gerekli Yasal ve Kurumsal 

Çerçevenin Oluşturulması 

           Üniversitemizin oluşturduğu Uluslararasılaşma Stratejisi çerçevesinde Uluslararası 

İlişkiler Ofisi, İşleyiş ve Görev Yönergesi güncellenmiş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi 

bünyesinde üç farklı müstakil program koordinatörlüğü tesis edilmiştir. Böylece, ilgili yasal 

ve kurumsal çerçevenin oluşturulması kapsamında, Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde 



5 
 

Erasmus, Mevlana ve Uluslararası İş Birlikleri ve Ortaklık Programları koordinatörlükleri 

faaliyet göstermektedir. 

 

Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonu için Uluslararası İlişkiler Ofisi görevlendirilmiştir. Uluslararası İlişkiler Ofisi 

bu doğrultuda yönetimsel teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Üniversitenin oluşturduğu 

Uluslararasılaşma Stratejisi çerçevesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi, İşleyiş ve Görev 

Yönergesi güncellenmiş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde üç farklı müstakil program 

koordinatörlüğü tesis edilmiştir. Böylece, ilgili yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması 

kapsamında, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Erasmus, Mevlana ve Uluslararası İş 

Birlikleri ve Ortaklık Programları koordinatörlükleri faaliyet göstermektedir. 

Üniversitenin uluslararasılaşma politikası ile uyumlu olarak Uluslararası İlişkiler 

Ofisinin yönetim organları şu şekilde oluşturulmuştur: 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü, uluslararasılaşma kapsamında yapılacak çalışmaların 

koordinasyonunu, bu süreçlerin işleyiş ve etkinliğini kendisine sunulan faaliyet raporları ile 

takip eder ve onaylar. Rektör, Ulusal Ajans ve YÖK nezdinde yapılacak ilgili yılın 

uluslararası hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri 

imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporları ve biten faaliyet dönemine 

ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar. 

Uluslararası İlişkiler Ofisinden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Uluslararası İlişkiler Ofisi, 

Uluslararası İlişkiler Ofisinden Sorumlu Rektör Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır. Sorumlu 

Rektör Yardımcısı üniversite bünyesinde yürütülen tüm uluslararasılaşma çalışmalarından ve 

uluslararası programlardan sorumlu kişidir. Kilis 7 Aralık Üniversitesinin uluslararasılaşma 

politikasının, uluslararası hareketlilik ve araştırma programların üniversite adına etkin bir 

şekilde yürütülmesinden birincil derecede sorumludur. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü: Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü 

üniversitenin uluslararasılaşma politikalarının oluşturulmasından ve alt birimler tarafından bu 

politikaların etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Koordinatörü, Üniversitenin uluslararası ilişkilerini ilgilendiren konularda Üniversite 

birimleri arasında eşgüdüm sağlar. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Erasmus, Mevlana ve Uluslararası İş Birlikleri ve 

Ortaklık Programları Koordinatörleri kendi mevzuatları doğrultusunda Uluslararası İlişkiler 

Ofisi Koordinatörüne bağlı olarak görev yaparlar. Bu üç koordinatörlüğün görev tanımları ve 

Üniversitenin uluslararasılaşma politikaları çerçevesinde üstlendikleri sorumluluklar Kilis 7 

Aralık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi İşleyiş ve Görev Yönergesi’nde açık bir şekilde 

belirlenmiştir. 
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Üniversitenin uluslararasılaşma yönetimi çerçevesinde her bir akademik birime 

(Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu), ilgili birimin kararıyla bir Birim 

Koordinatörü atanmıştır. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin bu şekilde kurumsallaşan uluslararasılaşma yönetimi ve 

organizasyonel yapısı daha etkili ve işlevsel olmayı hedeflemektedir. Tüm bu yönetsel ve 

organizasyonel yapı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Uluslararasılaşma Stratejisi ile kurumun bu stratejisi 

doğrultusunda oluşturduğu yönetsel ve organizasyonel yapısına ait bilgiler üniversitenin 

Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından da paylaşılmıştır. 

 

Uluslararasılaşma Kaynakları 

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde uluslararasılaşmadan sorumlu birim olarak Uluslararası 

İlişkiler Ofisi insan kaynağı olarak yeterli düzeyde potansiyele sahiptir. Ofis bünyesinde 

Erasmus ve Mevlana gibi değişim programları ve Uluslararası İş Birlikleri ve Ortaklıkları için 

birer koordinatör tam zamanlı olarak görev almaktadır.  er bir akademik birimde ise 

akademik kadrolardan seçilmiş Akademik Bölüm Koordinatörleri aktif olarak çalışmaktadır. 

Akademik Koordinatörler, yeni uluslararası ikili anlaşmaların imzalanmasında aracılık görevi 

üstlenmelerinin yanında değişim programı katılımcılarına ders seçimi, ders intibakı ve 

transferi gibi konularda da destek vermektedirler.  er akademik birimde ayrıca Bologna 

sisteminden sorumlu bir akademik personel bulunmakta ve bu personel ilgili bölümün ders 

kataloglarının ve ders içeriklerinin Bologna sistemine uyumlu bir biçimde Türkçe ve İngilizce 

olarak kaydedilmesinden ve değişikliklerin sistemde güncellenmesinden sorumlu olarak 

çalışmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Öğrenci Topluluğu içerisinde bir koordinatörlük görevlisi 

akademik danışman olarak görev almakta ve bu topluluk aracılığıyla yabancı uyruklu 

öğrencilerin Kilis şehrine ve üniversiteye entegre olmasını kolaylaştıracak etkinlikler organize 

etmektedir. Üniversite yönetimi de koordinatörlüğün uluslararasılaşma süreçlerindeki 

faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesi için her türlü fiziksel desteği sunmaktadır. 

Uluslarasılaşmaya süreçlerine ayrılan mali kaynağın büyük bir bölümünü Erasmus+ programı 

oluşturmaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, KA131- ED değişim programı bütçesi 

kapsamında öğrenci, akademik ve idari personel değişim programlarını etkili bir şekilde 

kullanmaktadır. Üniversite, KA131- ED değişim programı bütçesinden elde ettiği mali 

kaynağı her yıl biraz daha arttırmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, Erasmus 

Koordinatörlüğü 2021-22 yılı içerisinde KA171- ED projesine başvuru hazırlıklarını 

tamamlamak üzeredir. KA171- ED projesi kapsamında 2022 yılı içerisinde Kosova ve Ürdün 

ile akademik personel hareketliliğine dayalı bir iş birliği hayata geçirilecektir. Üniversitenin 

2022 yılı uluslararasılaşmaya yönelik mali kaynak hedeflerinden bir diğeri ise Erasmus 

MUNDUS Joint Master Funding projesi başvurusunu tamamlamak ve buradan elde edeceği 

mali kaynakla ilk uluslararası ortak yüksek lisans programını Orta Doğu ve Göç yüksek lisans 

programı ile gerçekleştirmektir. 
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Üniversitenin uluslararasılaşma süreçlerinde fiziksel, mali ve insan gücü kaynakları kurumun 

yönetsel ve organizasyonel yapısı içerisinde düzenli olarak izlenmekte, değerlendirilmekte ve 

etkinliğinin artırılması için çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Uluslararasılaşma Performansı 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi uluslararasılaşma performansını ve kaynakların dağılımını 

yıllık raporlarla izlemekte ve iyileştirmektedir. Bu konudaki sorumluluk Uluslararası İlişkiler 

Ofisindedir. Uluslararası İlişkiler Ofisi, değişime giden ve gelen öğrenci, stajyer öğrenci, 

değişime giden ve gelen personel sayıları ile bunların birimler/fakülteler bazında dağılımları, 

tam zamanlı uluslararası öğrenci ve personel sayıları, uluslararası çalışmaları, üniversitenin 

koordinatör ya da ortak olduğu uluslararası projeleri, kurulan stratejik uluslararası ortaklıkları 

ile eğitim ve araştırma ortaklıklarını izlemekte ve bunları yıllık raporlara dökerek kendi web 

sayfasından da yayınlamaktadır. 

Üniversitenin 2022 yılı uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde belirlenen Uluslararasılaşma Stratejisi 

hedeflerinin ne derecede gerçekleştirildiğini ölçmek ve uluslararasılaşma faaliyetlerini 

geliştirmek ve koordine etmek için 2021-22 akademik yılı içerisinde bir komisyon 

oluşturulması planlanmıştır. Oluşturulacak Uluslararasılaşma Takip Komisyonu, kurum içinde 

uluslararasılaşma faaliyetleriyle ilgili olarak öz değerlendirme çalışmaları yapacak ve 

iyileştirme alanlarını belirleyecek ve bunların iş planlarına yansıtılmasını sağlayacaktır. 

 azırlanacak yıllık raporlar ve öz değerlendirmelerle izlenecek olan üniversitenin 

uluslararasılaşma performansı, yeni stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin 

yapılması için üniversite üst yönetimi ile de paylaşılacaktır.  edeflenen bu komisyonun 

oluşturulmasıyla ilgili planlamalar üniversitenin 2022 yılı Uluslararasılaşma Strateji 

belgesinde açıkça belirtilmektedir. 

 

 


