
                                                         

 
Akdeniz Üniversitesi Erasmus Politika Beyanı 

 

Bilindiği gibi günümüzde Yükseköğretimin uluslararasılaşması üniversitelerin en önemli gündem 

maddesini oluşturmaya başlamıştır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma basit ve açık tanımlamayla; “uluslararası 

boyutun yükseköğretim kurumunun öğretme, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dahil olma 

süreci” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma; üniversitelerin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin 

yanında tek-tip üniversite anlayışının değişmesine, üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin 

artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmektedir. 

 

Uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sağlıklı bir biçimde işleyen bir 

uluslararasılaşma stratejisine sahip olmak gerekmektedir. Bu stratejide uluslararası öğrenciler, uluslararasılaşma 

sürecinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde uluslararası misafir araştırmacılar için uygun 

akademik ortamlar oluşturabilmek, misafir araştırmacıların ders verebilmelerini ve araştırma faaliyetlerinde 

bulunmalarını teşvik etmek üniversitelerin uluslararasılaşmasında büyük önem kazanmıştır. 

 

Üniversitemizdeki dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler bugüne kadar aralarında yeterli ve etkin eşgüdüm 

bulunmayan, birbirinden bağımsız birimler (Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bologna Koordinatörlüğü ve Farabi 

Koordinatörlüğü) tarafından yürütülmüştür. Bu durum birbirlerinin çıktılarından ve faaliyetlerinden faydalanması 

gereken ve aralarında etkin bir eşgüdüm bulunması gereken birimlerin birbirinden bağımsız iş ve işlemlerde 

bulunmalarına yol açmıştır. Ayrıca bu dağınık yapı nedeniyle yükseköğretimdeki küresel rekabete karşı 

üniversitemizin sürdürülebilir ve uygulanabilir uluslararasılaşma stratejisi de yeterince belirlenememiştir. Bu 

nedenle uluslararasılaşma faaliyetlerimizin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla yukarıda bahsi geçen 

birimlerimizin “Uluslararası İlişkiler Ofisi” adı altında ortak bir çatıda yeniden yapılandırılmıştır 

(http://uio.akdeniz.edu.tr/kurumsal-yapilanma-56b). Böylece Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, 

Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma 

faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesi altında yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni 

yapılanmada uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen faaliyetleri izlemek ve birimler arasındaki eşgüdümü 

sağlamak amacıyla bir Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

 

Uluslararası İlişkiler Ofisinin yapılanmasında üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisini belirlemek ve 

yönlendirmek, bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışmalarına vizyon kazandıracak görüş, öneri ve 

katkılarda bulunma amacıyla Uluslararasılaştırma Strateji Kurulu kurulmuştur. Bu Kurulun üniversitemizin 

uluslararasılaşmasında çok önemli bir rol oynayacağı beklenmektedir. 

 

Uluslararası işbirlikleri konusunda üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından, karşı üniversitelerdeki bölüm 

ve programların ders içeriklerine bakılarak uygun olup olmadığına karar verilir. Uluslararası işbirlikleri konusunda 

coğrafi alana ilişkin belirli bir politikamız bulunmamakta olup, mevcut anlaşmalarımızın çoğunluğunun AB üye 

ülkeleri ile olmasından dolayı stratejimiz daha geniş çapta tüm dünya ülkeleri arasındaki işbirliklerimizi 

güçlendirmektir. 

 

Yakın gelecek için bir diğer ana önceliğimiz ise Müfredat Geliştirme, Tematik Ağlar, Yoğun Programlar ve 

Erasmus Mundus projeleri alanında işbirliği aktivitelerinin faaliyet alanını genişletmektir. Başarılı projelerimiz 



                                                         

arasında, 2 yıllık yüksek lisans programı olan Hamburg Üniversitesi ile Üniversitemiz işbirliğinde yapılan Avrupa 

Çalışmaları Yüksek Lisans Programı yer almaktadır. Finansal desteği DAAD ve BMBF tarafından sağlanan 

projede, mezunlar geniş çapta çeşitli alanlarda istihdam için hazırlanmaktadır. Bir diğer başarılı proje, materyal 

çıktı toplumun sürdürülebilir bir Sirküler Ekonomiye dönüşümünün teknik açılarıyla uğraşan bir 2 yıllık program 

olan Uluslar arası Madde Akımı Yönetimi (IMAT) Türk-Alman İşbirliği Yüksek Lisans Programı’dır. Bu çalışma 

programı, Almanya’daki Birkenfeld Eşsiz Çevreci Kampüsünde ve Türkiye’de Akdeniz Üniversitesinde 

yürütülmektedir. Gelecek projemiz, Belçika Liege Üniversitesi işbirliğiyle uzay bilimleri yüksek lisans Programı 

olacaktır. 

 

Erasmus programının Üniversitemizde uygulanmasında 2003 yılından bu yana ayrımcılık yapmayla ilgili 

herhangi bir problem yaşanmamıştır. Programdan yararlanacak öğrencilerin seçimi, üniversite yönetimi 

üyelerinden ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından oluşan komisyon tarafından yapılmaktadır. Seçim süreci 

şeffaf bir şekilde yapılmakta, sonuçlar detayları ile birlikte Akdeniz Üniversitesi internet sitesinde 

yayınlanmaktadır. Bugüne kadar programa katılanlardan %46’sı kız %54’ü erkektir. Ancak kız öğrenciler daha 

aktif olarak katılmaları için cesaretlendirilmektedir. Aynı durum engelli öğrenciler için de geçerlidir. 


