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21. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler 
Bilgiye dayalı 

ekonomi 

Nüfus ve 
Sosyal 

hareketlilik 

Çok 
kültürlülük 

Teknolojik 
ilerlemeler 

İletişim ağları/ 
dijitalleşme 

Küreselleşme 

Azalan 
kamu 

kaynakları 

Savaşlar, 
Göçler, 

Mülteciler 

 
Çeşitlilik, 

kapsayıcılık 
 

 
Şeffaflık  

 



Yükseköğretimin Küresel Sorunlara Tepkisi 

Bilginin üretilmesi: 
 Akademi 

tarafından ve 
akademi için 

Bilginin transfer 
edilmesi: 

 akademi dışına 
da transferi 

Bilgi paylaşımı: 
 Farklı paydaşların 

katkılarını fark 
etme ve 

değerlendirme 

Bilginin ortak 
üretilmesi:  

bilgi üretimi için 
işbirliği 



Bologna Süreci 

  

Şeffaflık:  
Yükseköğretim sistemleri 

arasında uluslararası 
ilişkilendirmeyi sağlamak  

Tanınma: 
Yükseköğretim 

sistemlerinin birbirini 
tanımasını 

kolaylaştırmak  

Rekabet edebilirlik:  
Bilgi toplumuna uygun 

insan kaynağı 
oluşturmak  

1999 yılında 
29 ülkenin 

oluşturdukları 
süreç 

2020 yılında 
49 ülkeden 
oluşan AYA 



2015 yılında 193 ülkenin imzası ile kabul edilen «2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde liderler 
yoksulluğu bitirme, çevreyi koruma, insanların barış ve refah içinde yaşamasını taahhüt etti… 



AB 2030: Sürdürülebilir gelişme için 
yeni senaryolar 

AB 2020: Bilgiye ağırlık veren değer 
üretmek, kapsayıcı toplumlar, yeşil 

ekonomi 

Lizbon 2010: Rekabetci, dinamik ve 
bilgiye dayalı ekonomi-toplum 

Kapsayıcılık-çeşitlilik 

Dijital dönüşüm 

Çevre ve iklim değişikliği 

Demokratik katılım, ortak 
değerler 

•  AB Stratejileri  

•  Erasmus+ 2021-2027 

Avrupa vatandaşlarının daha hareketli, çok kültürlü, dijital 
hale gelen toplumlarda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve 
yeterliliklerle daha iyi donatılması 

Bütüncül 
yaklaşım 



 Kavramsal Çerçeve 
Geleneksel tanım (2000’lerin başında) : «yükseköğretimin 
yürütülmesinde uluslararası, kültürler arası ve küresel boyutu 
entegre etmek» Jane Knight-Hans de Wit 

Kapsayıcı Uluslararasılaşma tanımı (2019’da): «uluslararası ve 
karşılaştırmalı perspektifleri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma 
hizmet fonksiyonlarına dahil eden bir sistem» Jane Knight-Hans de 
Wit 

Post-Covid dönemde (2020 sonrası): ??? Eğitim-öğretim, araştırma 
ve topluma hizmet, inovasyon ve diğer fonksiyonlarda: fırsat eşitliği, 
çeşitlilik, dezavantajlı grupların, mültecilerin dahil edilmesi, online/
dijital uluslararası networkler, çok boyutlu işbirlikleri 



Uluslararılaşma                        Uluslararası Öğrenci 
 

• Hareketlilik/değişim programları 
• Ortak üniversiteler/ programlar 
• Ortak araştırmalar/ projeler 
• Ulus ötesi kampüsler 

Yurt dışına 
Uluslararasılaşma: 

• Müfredat/programların 
içerikleri 

• Öğrenme kazanımları/ ders 
materyalleri 

• Öğrenci/ akademisyen 
çeşitliliği 

• Dijital/online işbirlikleri 

Kampüste 
Uluslararasılaşma  



Uluslararasılaşmanın Faydaları: Üniversiteler Birliği 5. Global Surveyi  

126 ülkede 907 Yükseköğretim kurumu 



Türkiye’de Uluslararasılaşma Politikaları 

Kurumsal Stratejiler:  

Uluslararasılaşma öncelikli 

YÖK Uluslararasılaşma Stratejisi:  

Nicel artış ve Uluslararası Öğrenci Çekmeye Dönük 

Kalkınma Planları:  

Uluslararasılaşma düzeyinin artırılması, kurumsal kapasite artışının sağlanması  



Türkiye’de Uluslararasılaşma Süreçleri 

Bologna Süreci araçları 

• Yeterlilikler 
• Tanınma 
• Kalite Güvencesi 
• Hareketlilik 

Hareketlilik programları 
• Erasmus+ 
• Farabi-Mevlana programları 
• YÖS Sınavı/ Türkiye Bursları 
• Jean Monnet 

Ortak Derece/diploma Programları 
• SUNY 
• Erasmus MUNDUS 

Ortak araştırmalar 
• Erasmus+ 
• TÜBİTAK 
• Newton-Katip Çelebi 



Covid-19 Sonrası için Öngörüler 

Fırsatlar:  
Online eğitim, Uzaktan 

eğitim, Müfredatın 
şeffaflığı  İnovasyon   

Tehditler:  
Mevcut sorunların (sosyo-

ekonomik eşitsizlikler, kalite, 
finansman) daha da 

pekişmesi ve kalıcı hale 
gelmesi 



İyileştirme Önerileri 

Uluslararasılaşma kavramının derinleştirilmesi/genişletilmesi 

Net, ulaşılabilir, bütüncül ve sürdürülebilir hedefler/ politikalar 

Güvenilir, kapsamlı, karşılaştırılabilir, kamuya açık veriler 

Programları takip ve iyileştirme mekanizmaları 

İlgili kurumların koordinasyonu 
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