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ÖNSÖZ 

 

Kapadokya Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma politikaları çerçevesinde hem Türk 

toplumunu hem de komşu ve uzak toplumları öğrenmenin ve tanımanın öneminden hareketle 

uluslararasılaşma politikasını oluşturmuştur. KÜN, öğrencilerinin küresel farkındalık ve deneyimlerini 

güçlendirirken eğitim-araştırma faaliyetlerinde dünya standartlarını geçmelerini amaçlamaktadır. Bu 

çerçevede KÜN, önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü alanlarda 

yeni ve güncel küresel eğilimleri araştırmakta, sektörlerdeki gelişmeleri takip etmekte, eğitim 

metotlarını bu değişikliklere uyumlu hale getirecek güncellemeleri yapmaktadır.  

Sunmakta olduğumuz eğitim programlarından farklı ülkelerden öğrencilerin faydalanmasının 

ve programlarımızdaki eğitim-öğretim faaliyetlerimize farklı ülkelerden nitelikli öğretim elemanlarının 

katkıda bulunmalarının karşılıklı bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz.   

Kapadokya Üniversitesi olarak her seviyeden öğrencimizi küresel rekabete hazır bir biçimde 

yetiştirmeyi hedefledik. Bu yolda onları öğrenilmiş çaresizlikten kurtarmayı, sürekli geçmişi düşünen 

değil aynı zamanda gelecek tasarımlarını yapan kamuoyu önderleri olarak topluma kazandırmayı 

amaçladık.  

Bu belge Kapadokya Üniversitesinin misyon ve vizyonu çerçevesinde uluslararasılaşma 

politikalarını ve hedeflerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar        Funda Aktan 

Rektör         Mütevelli Heyet Koordinatörü 
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1. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON VE VİZYONU  

Misyon  

Kapadokya Üniversitesinin misyonu, “çıkış noktası evrensel uygulaması milli” olan bir eğitim 

anlayışıyla, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesil kamuoyu önderleri 

yetiştirmektir. 

Özellikle sanayi ve teknolojimizi çağdaş dünya seviyesine yükseltecek patent, lisans, 

tasarım, ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz 

elemanlar yetiştirilmesi üniversite misyonunun vazgeçilmezidir. Bunun için de eğitim-

öğretim ve araştırma faaliyetlerimizde mükemmelliği hedeflemekteyiz. 

 Uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz eleman yetiştirilmesinin ancak uluslararası 

irtibatların arttırılması, yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının yükselmesi ve uluslararası 

alanda rekabet ortamında hizmetlerin verilebilmesi ile mümkün olduğu açıktır. Bu yüzen 

uluslararasılaşma misyonumuz çok yönlü eğitim, staj, araştırma iş birliklerinin ve 

hareketliliklerinin arttırılması üzerine kuruludur.      

Vizyon  

Kapadokya Üniversitesinin vizyonu Kapadokya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe 

merkezi haline getirerek, bölge, ülke ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmektir.  

Vizyonumuz ekonominin gerçek aktörleri olan yetişmiş elemanların eğitim ve öğretim 

standartlarını küresel akranlarıyla yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek, 

yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır.  

 Küresel rekabete hazırladığımız öğrencilerimizin rekabet edecekleri akranları ile hem 

ülkemizde hem de diğer ülkelerde bir araya geldikleri fırsatları arttırmak vizyonundayız. Aynı 

şekilde eğitim-öğretim ve idari kadromuzun da küresel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri 

için her türlü hareketliliğe katılmaları KÜN tarafından teşvik edilir.   

2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN ULUSLARARASILAŞMA 

İLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 Kapadokya Üniversitesi Stratejik Planında uluslararasılaşma yol haritası (C5) başlığı altında 

aşağıdaki hedefler ölçülebilir parametreler ışığında belirlenmiştir:  
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Uluslararası değişim programlarına ağırlık verilmesi. Erasmus ve ikili değişim programı 

kapsamında üniversitelerle anlaşmalar gerçekleştirilmesi. Orhun Süreci kapsamında 

üniversitelerle anlaşmalar gerçekleştirilmesi. Anlaşma yapılması muhtemel yurt dışındaki 

üniversitelerin ziyaret edilmesi. Değişim programlarının tanıtımı amacıyla, güz ve bahar 

dönemleri başında öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları 

yapılması. Değişim programlarının tanıtımı amacıyla, akademik yıl başlangıcında tanıtım 

videosu çekilmesi ve ilgili internet sayfasında güncel tutulması. Değişim programlarından 

yararlananların geri bildirimlerinin alınması; değerlendirilmesi ve sonuçların yıllık olarak 

Üniversite Rektörlüğüne sunulması. Uluslararası değişim programlarına gönderilen 

öğrencilerin sayısının artırılması. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim 

faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşması yapılması. İş birliği anlaşmaları kapsamında 

faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uluslararası çalıştay, seminer konferans vb. düzenlenmesi. 

Uluslararası öğrenci oranının artırılması. KÜN YÖS sınavına katılan öğrenci sayısının 

artırılması. Yabancı öğretim üyesi oranının artırılması. Uluslararası öğrencilere yönelik yaz 

okulları açılması. Elçiliklerin eğitim müşavirlikleri ile akreditasyon çalışmaları yapılması.  

3. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMA 

POLİTİKA ALANLARI, YÖNTEM VE HEDEFLERİ 

KÜN’ün uluslararasılaşma politikasının önemli bir parçasını uluslararası değişim programları 

oluşturmaktadır. Eğitim ve araştırmada uluslararası standartlara ulaşmak için uluslararası öğrenciler ve 

öğretim elemanları ile yakın iş birliği ve etkileşim içinde kalınmaktadır. Bu hedefe yönelik olarak 

Erasmus, Mevlâna ve benzeri ikili değişim programları kapsamında üniversitelerle anlaşmalar 

gerçekleştirilmektedir. KÜN, uluslararası değişim programlarına gönderilen öğrencilerin, uluslararası 

öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programları ve seminerlerin sayısını artırmayı hedefleri arasına 

almıştır. 

KÜN, değişim programlarının dışındaki uluslararası faaliyet ve iş birlikleri ile Üniversitenin 

saygınlığının, bilinirliğinin ve araştırma kapasitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Bu hedeflere 

yönelik olarak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere 

iş birliği anlaşmaları yapmakta, uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin Üniversiteye gelmesini teşvik 

edecek uygulamaları hayata geçirmektedir.  

KÜN, uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesini teşvik ederek faaliyet gösterdiği 

akademik ve mesleki alanlardaki uluslararası literatüre katkıda bulunmayı, bilimsel faaliyetlerin 

geliştirilmesini teşvik etmeyi öncelikleri arasında değerlendirir. Bu çerçevede, fakülteler tarafından 

düzenlenen uluslararası çalıştaylar ve konferanslar teşvik edilmektedir. 
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Uluslararasılaşma politikası kapsamında KÜN, yürütülen araştırmaların uluslararası 

standartlara uygun olmasını sağlamayı, desteklediği yayın ve projeler ile uluslararası alanda tanınan ve 

bilinen bir eğitim kurumu olmayı önemsemektedir. Bu çerçevede KÜN, öğrencilerinin, araştırma 

görevlilerinin ve öğretim elemanlarının araştırma becerilerinin geliştirilmesini, araştırmada öncülük rolü 

üstlenmelerini sağlamakta, bölgesel ve uluslararası araştırma merkezlerinin ve yayıncılık faaliyetlerinin 

desteklenmesini hedeflemektedir. KÜN, endekslerde üst sıralarda yer almayı hedefleyen bir 

uluslararasılaşma anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda KÜN, program bazında uluslararası standartları 

sağlamak üzere iyileştirme planları oluşturur, akreditasyon başvurularının yapılmasına ve akreditasyon 

prosedürlerinin uygulanmasına önem verir. 

Kapadokya Üniversitesi, uluslararası yayınların özendirilmesine özel önem vermekte, bu 

doğrultuda akademik personeli teşvik edici uygulamaları hayata geçirmektedir. KÜN, araştırmaların 

somut sonuçlar üretmesini ve fayda sağlamasını önemsemektedir. Bu kapsamda KÜN, bölgeye ve 

stratejik öncelik verdiği sektörlere/alanlara yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunmakta veya bu 

faaliyetleri desteklemektedir. Kapadokya Üniversitesi ayrıca, uluslararası yayıncılık yapmak üzere 

Kapadokya Üniversitesi Yayınları'nın, uluslararası bilimsel yayın yapmak üzere Üniversite süreli 

yayınlarının çıkartılarak dağıtılmasını teşvik etmektedir.  

Kapadokya Üniversitesi veya bir başka Türk üniversitesinde eğitim-öğretim almak üzere 

ülkemize gelen yabancılara Türkçe öğretmek için KÜN bir Türkçe Öğrenme Merkezi yapılanması 

hedeflemektedir. Bu merkezin faaliyetleri Kapadokya bölgesinde yerleşik yabancılara da açılacak olup, 

uluslararasılaşma çalışmalarına ek olarak bölgede ihtiyaç bulunan bir topluma katkı çalışması olarak 

tasarlanacaktır.  

KÜN’de tüm akademik birimler, uluslararasılaşma sürecine aktif katkıda bulunurlar. Akademik 

ve idari birimler uluslararası toplantılar, uluslararası iş birlikleri, uluslararası değişim programları ve 

uluslararası akreditasyon çalışmalarını koordineli olarak yürütürler. KÜN Uluslararası İlişkiler ve 

Değişim Programları Kurum Koordinatörlüğü, her yıl, uluslararasılaşma faaliyetleri çerçevesinde yıllık 

bir değerlendirme raporu hazırlayarak Rektörlüğe sunar.  

4. ULUSLARARASILAŞMA KAYNAKLARI  

Stratejik Planda yer alan uluslararasılaşma hedefleri ile Kapadokya Üniversitesi 

Uluslararasılaşma Hedef ve İlkeleri Politika Belgesinde yer alan politika ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için Kapadokya Üniversitesi bütçesinden kaynak ayrılır. Uluslararasılaşma 

çalışmalarında Erasmus haraketlilik fonları başta olmak üzere her türlü dış kaynağın 

kullanımına da öncelik verilir. İkili değişim anlaşmalarında ise mütekabiliyet esasında eşitler 

arası ilişkiler düzleminde çalışılır.  
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KÜN, her akademik yıl başında hazırladığı bütçe ile uluslararası akademik çalışmalara 

bütçe ayırır. Bu çalışmalar içinde, KÜN’de düzenlenen uluslararası panel, çalıştay ve 

konferanslar, KÜN öğretim görevlilerinin yurt dışında katıldıkları konferans, seminer ve 

çalışmalar ile uluslararası yayın faaliyetlerinin teşviki için ayrılmış bütçe bulunmaktadır. 

5. ULUSLARARASILAŞMA KADROSU  

KÜN uluslararasılaşma politikaları ve hedefleri üniversite yönetimince ve KÜN Uluslararası 

İlişkiler ve Değişim Programları Kurum Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilir. Ayrıca her fakülte 

ve yüksekokul bünyesinde uygun bulunan bölüm ve programların bir personeli uluslararasılaşma ile 

ilgili faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.  


