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Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik alanlarında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan 

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararasılaşmanın önemine değer vermekte ve dünya çapında tanınan 

bir üniversite olarak uluslararası profilini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitenin misyonu bu amacın 

altını çizmektedir: 

AGÜ, öğrenen odaklı bir araştırma üniversitesi olarak, küresel zorluklara çözüm aramayı 

benimseyen, geleceği şekillendirebilecek ve ortaklıklar yoluyla bilgiyi değere 

dönüştürebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu uluslararasılaşma stratejisi belgesi, yukarıda belirtilen amaca yönelik geliştirilmiştir. Bu stratejiyi 

hayata geçirmek için aşağıdaki uluslararasılaşma vizyon, misyon ve hedefleri katılımcı bir süreçle tüm 

AGÜ üyeleri ve yönetimi tarafından benimsenmiştir. 

 

AGÜ’nün Uluslararasılaşma Vizyonu: 

“AGÜ'nün öğrenme, araştırma ve sosyal girişimcilikte yaratıcı, yenilikçi ve kaliteli uluslararası bir 

kurum olmasını sağlamak. 

 

AGÜ’nün Uluslararasılaşma -Misyonu: 

“AGÜ, eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik alanlarında gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde 

toplulukları ve paydaşları etkileyen, uluslararası ve çok kültürlü bir merkez olmayı hedeflemektedir:  

  

1. Profesyonel ve sosyal anlamda küresel etkiye sahip olabilecek bireyler yetiştirmek (SDG 4) 

2. Bilgiyi uluslararası iş birliği ve ortaklıklar yoluyla değere dönüştürmek (SDG 17) 



3. Küresel zorluklarla mücadele etmek için öncü araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımları benimsemek 

(SDG 9) 

4. Herkes için çeşitliliği, eşitliği, sosyal farkındalığı ve kapsayıcılığı teşvik ederek çok kültürlü bir ortam 

yaratmak (SDG 10) 

 

AGÜ’nün Uluslararasılaşma Hedefleri: 

AGÜ 2020-2025 Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ile; eğitim, araştırma, topluma katkı ve idari yapı 

alanlarında ayrı ayrı uluslararasılaşma hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlemiştir.  

I. Eğitim 

AGÜ, yüksek kalitede eğitim sağlamayı, yenilikçi ve uluslararası odaklı müfredat geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. (SDG 4) 

1. AGÜ müfredatına uluslararası bir boyut kazandırmak. (SDG 4) Bunun için; 

1.1 Müfredatta uluslararası metodolojileri, bakış açılarını, vakaları ve örnekleri kullanmak 

1.2 Sürdürülebilirlik, küresel vatandaşlık, kapsayıcılık ve kültürel farklılık gibi temaları müfredata 

dahil etmek 

 

2. Bologna Süreci’nin gerekliliklerine uygun bir müfredat geliştirmek ve gerekli yönetimsel süreçleri 

oluşturmak (SDG 4) 

3. Her bölüm için program çıktıları ve her ders için öğrenme çıktıları oluşturmak ve bunları ulusal 

yeterliliklerle eşleştirmek (SDG 4) 

4. Bir AGÜ programına uluslararası -kısa veya uzun vadeli- zorunlu eğitim veya çalışma periyodunu 

dahil etmek (SDG 4) 

5. AGÜ programlarına nitelikli uluslararası öğrencileri kabul etmek ve uluslararası öğrenci oranını 

2025 yılına kadar toplam öğrenci nüfusunun en az %15'ine yükseltmek (SDG 4) 

6. Nitelikli uluslararası öğretim elemanlarını işe almak ve 2025 yılına kadar uluslararası öğretim 

elemanı oranını %20’ye çıkarmak (SDG 4) 

7. Uluslararası anlaşmaların çeşitliliğini ve işlevselliğini artırmak ve 2025 yılına kadar toplam 

anlaşma sayısını 200’e yükseltmek (SDG 17) 

 



8. Avrupa Birliği hareketlilik programlarını, özellikle Erasmus+ Programı’nın kullanımını teşvik 

etmek (SDG 4-SDG 10) 

9. Avrupa Birliği dışındaki değişim programlarının kullanımını teşvik etmek (SDG 4-SDG 10) 

10. 2025 yılına kadar uluslararası akreditasyon sayısını artırmak (SDG 17) 

11. Tüm AGÜ lisans öğrencilerinin mezun olmadan önce uluslararası bir deneyim kazanmalarını 

sağlamak (SDG 4) 

12. Öğrenci memnuniyet anketleri oluşturmak ve uygulamak (SDG 4) 

13. Mezun memnuniyet anketleri oluşturmak ve uygulamak (SDG 4) 

 

II. Araştırma 

AGÜ, ulusal ve uluslararası toplum üzerinde etkili; yenilikçi ve kaliteli araştırma yapan uluslararası bir 

merkez olmayı hedeflemektedir. (SDG 9) 

1. Uluslararası araştırma projelerini ve fonları toplam projelerin %50'sine kadar artırmak (SDG 9) 

2. AGÜ'ye yeni bakış açıları, uzmanlık alanları ve bağlantılar kazandırmak için uluslararası alanda 

tanınan araştırmacıları işe almak (SDG 9) 

3. Uluslararası araştırma iş birliklerinin sayısını artırmak (SDG 9) 

4. Uluslararası lisansüstü öğrenci sayısını 2025 yılına kadar %10’a yükseltmek (SDG 4) 

5. 2025 yılına kadar en az iki Ortak Doktora Programı oluşturmak (SDG 4) 

6. Erasmus+ Programı’nın kullanımıyla her doktora programına zorunlu hareketlilik dönemini dahil 

etmek (SDG 4) 

7. Uluslararası konferans katılımı için yeni teşvikler sağlamak (SDG 17) 

8. Önde gelen uluslararası üniversite araştırmalarına dahil olmak (SDG 17) 

9. Uluslararası olarak yayınlanan indekslenmiş (SSCI, SCI, vb.) makale, araştırma makalesi, vaka 

raporu, atıf vb. sayısını artırmak (SDG 17) 

10. AGÜ araştırmacılarını uluslararası müşterek yayın sayılarını artırmaya teşvik etmek (SDG 17) 

11. 2025 yılına kadar prestijli dünya üniversite sıralamalarından birinde (yani THE, QS, vb.) ilk 500 

Üniversiteden biri olarak yer almak (SDG 17) 

12. AGÜ'nün düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı uluslararası sempozyum, konferans ve çalıştayların 

sayısını ve görünürlüğünü artırarak üniversitenin itibarını geliştirmek (SDG 9- SDG 17) 

13. 2025 yılına kadar AGÜ'de en az bir uluslararası araştırma merkezi kurmak (SDG 9) 

14. 2025 yılına kadar Mühendislik bölümlerimiz için ABET veya eşdeğer akreditasyon (MÜDEK), 

İşletme için AACSB akreditasyonu ve diğer bölümler için uygun akreditasyon almak (SDG 17) 



15. AGÜ lisansüstü programlarını uluslararası öğrenciler ve araştırmacılar için cazip kılacak 

uluslararası bir boyut eklemek. (SDG 4-SDG 17) 

III. Topluma Katkı 
 

AGÜ, üyelerine başkalarının hayatında ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olabilmeleri için gerekli bilgi, eğitim, destek, rehberlik ve uluslararası ağ erişimini sağlayarak, sosyal 

girişimciliği ve küresel erişimi teşvik eden uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemektedir. (SDG 4) 

1. Uluslararası STK'lar ve şirketlerle güçlü iş birlikleri geliştirmek (SDG 17) 

2. AGÜ öğrencileri için uluslararası staj olanaklarını artırmak (SDG 4 ve SDG 8) 

3. Öğrencileri uluslararası gönüllülük fırsatlarına katılmaya teşvik etmek (örn. Avrupa Dayanışma 

Programı) (SDG 4) 

4. Uluslararası sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve sürdürmek (SDG 10- SDG 17) 

5. Uluslararası öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine dahil etmek (SDG 10) 

 

IV. İdari Uluslararasılaşma 

AGÜ, yukarıda belirtilen uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmak için idari, mali ve kurumsal yapılarını 

bu strateji belgesine uyarlayarak tüm AGÜ üyelerini sürece dahil etmeyi amaçlamaktadır. (SDG 8- SDG 

16) 

1. Yeni kaynaklar yaratmak ve mevcut kaynakları uluslararasılaşmanın ihtiyaçlarına göre 

yeniden tahsis etmek için bir uluslararasılaşma bütçesi oluşturmak (SDG 8- SDG 16) 

2. AGÜ uluslararası üyelerinin üniversite ve şehirle entegrasyonunu kolaylaştıran bir 

"oryantasyon programı" organize etmek (SDG 10) 

3. Uluslararasılaşmanın gerektirdiği altyapı değişiklikleri için planlamalar yapmak (SDG 8- 

SDG 16) 

4. Uluslararasılaşma sürecinde karşılaşılan zorlukları gidermek için kurumsal yapı ve 

prosedürleri sürece uyarlamak (SDG 8- SDG 16) 

5. Tüm AGÜ üyelerinin uluslararasılaşma sürecine aktif katılımını sağlamak (SDG 16) 

6. AGÜ’nün uluslararası marka değerini güçlendirmek ve üniversiteyi uluslararası düzeyde, 

özellikle hedef ülkelerdeki aday öğrencilere, profesyonellere ve ortaklara tanıtmak (SDG 

17) 



7. Uluslararası öğrenciler için yarı zamanlı çalışma fırsatlarını iyileştirmek (SDG 1- SDG 10) 

8. Üniversite içi tüm iletişimin İngilizce olmasını sağlamak (SDG 4) 

9. AGÜ personelinin İngilizce yeterliliğinin geliştirilmesini sağlamak (SDG 8) 

10. AGÜ personeline kültürler arası eğitim vermek (SDG 8) 

11. Kampüste çeşitliliği ve çok kültürlülüğü teşvik etmek (SDG 10) 

12. Personel uluslararasılaşma çabalarını performans kriterleriyle ilişkilendirmek (SDG 8) 

13. İdari süreçler için ISO 9001 sertifikası almak (SDG 8) 

14. Her 3 yılda bir yenilenecek bir personel memnuniyeti anketi oluşturmak (SDG 8) 

15. Her 3 yılda bir yenilenecek bir marka tanıma/algı araştırması yapmak (SDG 8) 

16. EUA değerlendirmesinden geçmek (SDG 8) 

17. KalDer'in kurumsal idari değerlendirmesinden geçmek 


