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Erasmus Politika Beyanı 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), artan global rekabet karşısında eğitimin, araştırmanın (bilgi 

transferi de dahil) ve yeniliğin ne denli önemli olduğunun farkındadır. DEÜ’nün misyonu, 

eğitim ve araştırma alanlarında kalite, yenilik ve uluslararasılaşmayı teşvik edip, eğitim ve 

araştırma kurumları, iş dünyası ve diğer paydaşlarla uluslararası işbirliğini geliştirmek 

suretiyle toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal refahına katkıda bulunmaktır. 

 

DEÜ’nün (2011-2015) Stratejik Planı, kalite, yenilik ve ululararasılaşma konusunda hedefler 

koymak; araştırma ve projelerin hacmim ve kalitesini artırmak; lisans programlarının 

müfredatlarını küreselleşme ve modernleşme koşullarını dikkate alarak sürekli geliştirmek; 

öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bir öğrenim ortamı 

yaratmak; etkili bir hayat boyu öğrenme sistemi geliştirip sürdürmek; DEÜ’nün itibar ve 

imajını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geliştirmektir. DEÜ hedeflerine, AB 

tarafından belirlenen 3 önemli eyleme katılarak ulaşmayı amaçlamaktadır. DEÜ, öğrenci ve 

personel hareketliliğini destekleyip ortak lisan programlarını teşvik etmektedir. DEÜ, 

uluslararası stratejik ortaklıklar, bilgi ittifakları kurup ağlara katılır ve politikayı destekleyen 

tedbirler alır.    

 

DEÜ uluslararasılaşmayı bir son olarak değil gelişmeleri tetikleyen bir unsur olarak görür ve 

bunun kurumsal kültüre aşılanmasını amaçlar. DEÜ’nün uluslararasılaşma stratejisi, 

araştırmacıları DEÜ’ye çekmek ve beyin göçünü engellemek; AB ve AB dışındaki işbirliği 

anlaşmaları aracılığıyla hem giden hem de gelen uluslararası öğrenci hareketliliğini artırmak; 

Bolonya Sürecine uygun uyarlamalarla müfredatı uluslararasılaştırmak; AB ve AB dışındaki 

işbirliği anlaşmaları ile öğretim ve araştırma kadrosunu çeşitlendirmek; stratejik ortaklıklar 

aracılığıyla araştırma ve bilgi üretimini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

güçlendirmek; uluslararası bilimsel ağlara katılarak daha güçlü araştırma grupları oluşturmak 

ve iyi uygulamaların değerlendirilip paylaşıldığı küresel akademik topluluğun bir parçası 

olmaktır.  

 

a) DEÜ ortaklarını seçerken akademik çıkarlar ile coğrafi dağılım veya söz konusu bölge gibi 

diğer faktörlerin dengede olduğu ve karşılıklı çıkara yönelik sonuçların üretildiği aktif, uzun 

süreli ve sürdürülebilir ağ & ortaklıklar sağlamayı hedeflemektedir.  DEU ortaklarını 

müfredat, ders ve kredi sisteminin uygunluğuna; öğrenci ve personele yönelik işbirliği 
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fırsatları ile öğrenci, akademik ve idari personelden gelen taleplere; aday öğrencilere yönelik 

dilbilimsel ölçütlere; olası ortak kurumun itibar ve DEÜ’nün akademik birimlerine getirilecek 

katma değerlerine göre seçer.  

 

b) DEÜ büyük ölçüde Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun kesiştiği konumundan yarar 

sağlamakta olup coğrafi olarak dağınık (hem AB hem de AB dışındaki ülkeleri kapsayan) bir 

uluslararasılaşma stratejisine sahiptir. Avrupa’daki yükseköğretim kurumları arasındaki 

bağlantıyı kolaylaştıran Erasmus Programı, 23 ülke ile 300 ün üzerinde ikili anlaşmaya sahip 

olan DEÜ’nün uluslararası faaliyeti bakımından önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında 

Mevlana Değişim Programı ve Türk Burs Programı, DEÜ’nün coğrafi kapsamının 

uluslararasılaşmasını büyük ölçüde genişletmektedir. Mevlana Değişim Programının amacı 

Türk yükseköğretim kurumları ile dünya çapındaki yükseköğretim kurumları arasındaki 

öğrenci ve akademik personel değişimini artırmaktır. Bu çerçevede DEÜ’nün 24 ülke ile 49 

ikili anlaşma imzalanması beklenmektedir. Ayrıca, DEÜ Türk Burs Programı kapsamında 

200’den fazla tam zamanlı yabancı öğrenci kabul etmektedir.  

DEÜ, uluslararasılaşma stratejisinin bir parçası olarak akademik ağlara öncelik vermektedir. 

DEÜ birçok akademik ağın üyesidir. ‘Study in İzmir’, İzmir’i yabancı öğrenciler ve 

araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirme amacına yönelik işbirliği yapmak için 

İzmir’de kurulan 9 üniversiteyi birleştiren bir platformdur. DEÜ’nün bir parçası olduğu diğer 

ağlara örnek olarak Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA); Avrupa Sağlık ve Rehabilitasyon 

Yüksek Öğretim Kurumları Konsorsiyumu (COHERE); Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri 

Birliği (IAMU); Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE); Uluslararası 

Mühendislik Birliği; NICE Ağı.  

 

c) DEÜ hareketlilik faaliyetlerinin en önemli hedef kitlesi yurtdışında yaşayan araştırmacılar, 

gelen/giden öğrenciler (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri), öğretim ve 

araştırma personelidir. DEÜ, uluslararası araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline 

gelmeyi, beyin göçü akışını tersine çevirmeyi, ortak ve çift lisans programları geliştirerek 

uluslararası profilini artırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, DEÜ’nün lisans öğrencileri için 

6 tane ortak lisans programı ve 1 tane ortak doktora programı vardır.  

 

  


