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BİR 

BELGESİ
STRATEJİ
ULUSLARARASILAŞMA
BAKIŞTA

Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
uluslararasılaşma düzeyini nicelik ve nitelik 

olarak arttırmak.

Kurduğu işbirlikleri ile öğrencilere, 
akademisyenlere, araştırmacılara ve 
idari personele nitelikli uluslararası 

tecrübe imkanı sunan, küresel ölçekte 
tercih edilen, yenilikçi ve araştırmacı 

bir üniversite olmak.

misyon

vizyon

hedefler
• Uluslararası hareketlilik kapsamında gelen/giden/uluslararası öğrenci, öğretim elemanı, araştırmacı ve idari 

personel sayısını artırmak
• İşbirliklerini ve ikili anlaşma sayılarını artırmak
• İngilizce programlar ve derslerle uluslararasılaşmayı teşvik eden bir eğitim-öğretim ortamı ve müfredat 

oluşturmak
• Uluslararası hareketliliğe katılanların memnuniyet oranını yükseltmek üzere fon bulma, barınma, uyum 

sağlama ve sosyalleşme konularında yol göstermek 
• BTÜ’nün uluslararası camiada tanınırlığını artırmak
• Dış İlişkiler Ofisinin etkinliklerini artırmak ve duyurulmalarını sağlamak
• Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için gereken kurumsal altyapıyı oluşturmak
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ULUSLARARASILAŞMA 

BELGESİ
STRATEJİ

10.886 km²’lik yüzölçümü, 3 milyonluk nüfusu ve gayrisafi 

yurt içi hasıladaki %4’lük payı ile Türkiye’nin dördüncü büyük 

şehri ve de güçlü sanayi üretimi sayesinde Türkiye’nin en 

büyük ikinci ihracat şehri konumundaki Bursa’nın ihtiyaç 

duyduğu “teknik” üniversitesine kavuşması sadece şehrin 

değil, tüm bölgenin ve hatta ülkemizin gelişmesine olumlu 

katkı sağlayacaktır. Şüphesiz bu katkının uluslararasılaşma 

ayağı büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bursa 

Teknik Üniversitesi (BTÜ), ulusal ve uluslararası çerçevede 

akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem vermekte; 

yurtiçi ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla 

işbirliği protokolleri imzalayarak üniversitelerarası etkinlikler 

gerçekleştirmekte ve öğrenci & akademisyen değişimi vb. 

etkinlikler düzenlemektedir.

BTÜ ulusal ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla 

mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek, üniversitenin 

öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki eğitim 

programlarına katılımlarının sağlanmak amacıyla Dış 

İlişkiler Ofisi öncülüğünde uluslararasılaşma çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu bağlamda hazırlanan Strateji Belgesi, 

BTÜ’nün uluslararasılaşma misyon, vizyon, strateji ve 

hedeflerini açıkça ortaya koymaktadır.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
uluslararasılaşma düzeyini nicelik 

ve nitelik olarak arttırmak.

Kurduğu işbirlikleri ile 
öğrencilere, akademisyenlere, 

araştırmacılara ve idari 
personele nitelikli uluslararası 
tecrübe imkanı sunan, küresel 
ölçekte tercih edilen, yenilikçi 

ve araştırmacı bir üniversite 
olmak.

A. MİSYON

B. VİZYON

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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• Araştırma ve girişimcilik odaklı uluslararası çalışmaları teşvik etmek
• Uluslararası projelere ağırlık vermek
• Özellikle öncelikli alanlardaki (ileri malzeme teknolojileri, robotlar ve akıllı sistemler, yenilenebilir 

enerji sistemleri, otomotiv, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil kompozitler ve mobilya) uzman 
kurum ve kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri geliştirmek

• Nitelikli uluslararası lisansüstü öğrenci ve araştırmacıları hedeflemek
• Lisans ve lisansüstünde İngilizce dersler ve programlar açmak
• Balkanlardan en fazla göç alan şehir olan Bursa’nın bu potansiyelini kullanarak özellikle Balkan 

ülkelerine odaklanmak 
• Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında YÖK, TİKA ve Türkiye Burslarının öncelikli olarak 

belirlediği bölgelere odaklanmak
• BTÜ’nün tanıtımında Bursa’nın avantajlarını ön plana çıkarmak

C. FARKLILAŞMA STRATEJİ

• Uluslararası hareketlilik kapsamında gelen/giden/
uluslararası öğrenci, öğretim elemanı, araştırmacı ve idari 
personel sayısını artırmak

• İşbirliklerini ve ikili anlaşma sayılarını artırmak
• İngilizce programlar ve derslerle uluslararasılaşmayı teşvik 

eden bir eğitim-öğretim ortamı ve müfredat oluşturmak
• Uluslararası hareketliliğe katılanların memnuniyet oranını yükseltmek üzere fon bulma, barınma, 

uyum sağlama ve sosyalleşme konularında yol göstermek 
• BTÜ’nün uluslararası camiada tanınırlığını artırmak
• Dış İlişkiler Ofisinin etkinliklerini artırmak ve duyurulmalarını sağlamak
• Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için gereken kurumsal altyapıyı oluşturmak

D. HEDEFLER
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1. Uluslararası hareketlilik kapsamında gelen/giden/uluslararası öğrenci, öğretim 
elemanı, araştırmacı ve idari personel sayısını artırmak

• Üniversitemize özellikle ihtiyaç duyduğu, stratejik gördüğü alanlarda uzmanlığı olan yetkin uluslararası 
bilim insanlarının çekilmesi.

• Yurtdışında özellikle coğrafi olarak yakın olan Avrupa’da yaşayan Türk akademisyenler ile irtibata 
geçilerek tersine beyin göçü sağlanması. 

• Akademik işbirliğini sürekli kılabilmek için uluslararası lisansüstü öğrenci ve araştırmacı hareketliliğinin 
teşvik edilmesi.

• YÖS sınavının öğrenci gelme potansiyeli olan ülkelerde gelecekte BTÜ tarafından yapılması, hedef 
ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri ile temasa geçilmesi.

• Uluslararası konferanslar düzenlenmesi, katılım sağlanması, akademisyenlerin mevcut bağlantılarını 
BTÜ’ye davet etmesi.

2. İşbirliklerini ve ikili anlaşma sayılarını artırmak
• BTÜ’nün öncelikli alanlarında uzman üniversiteler ile işbirliği yapılması.
• Akademisyenlerin yurtdışı bağlantılarını kullanarak işbirlikleri ve ikili anlaşma imkanı oluşturması.
• TÜBİTAK’ın ikili işbirliğini kabul ettiği ülkelerle ortak çalışmalar yapılması.

3. Uluslararası faaliyetleri arttırmak 
• Anlaşma yapılan üniversiteler ile uluslararası öğrenci topluluklarının da katılımı sağlanarak karşılıklı 

kültürel etkinliklerin ve sosyal sorumluluk projelerinin düzenlenmesi.
• Proje ve diğer işbirlikleri kapsamında ortak seçim aşamasında ülkenin ve üniversitenin öncelikli alanlarla 

ilgili olma şartlarının göz önünde bulundurulması ve işbirliğine mümkünse ortak makale, kitap, yayın vb. 
şeklinde başlanması.

• TİKA, AB kaynaklı vb. uluslararası programlardan/fonlardan etkin bir şekilde faydalanmak üzere gerekli 
bilgilendirme ve teşvik çalışmalarının yapılması.

• Daha önce proje ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiren personelin tecrübe paylaşımında bulunması.

4. İngilizce programlar ve derslerle uluslararasılaşmayı teşvik eden bir eğitim-öğretim 
ortamı ve müfredat oluşturmak
• Disiplinler arası İngilizce lisansüstü programlar açılarak Türkiye Burslarından faydalanılması.
• Lisansüstü eğitim öğretimde de uluslararasılaşmanın teşvik edilmesi. 
• Yurtdışında bulunan nitelikli üniversiteler ile mevcut programlar arasında özellikle lisansüstü seviyede 

ortak eğitim programları açılmasının teşvik edilmesi.
• Yurtdışı öğrenci hareketliliğinin daha verimli gerçekleştirilmesi için kurum olarak ders seçimi ve intibak 

sürecini kolaylaştırıcı önlemler/tedbirler alınması.
• Akademik birimlerin uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmesinin teşvik edilmesi.
• İngilizce eğitim veren bölüm/program sayılarının artırılması.
• Anabilim dalları ve bölümlerdeki İngilizce ders sayılarının artırılması ve ders havuzu oluşturulması.
• YDYO’dan ve Sürekli Eğitim Merkezinden destek alınarak personele yabancı dil eğitim imkanı sağlanması.
• BTÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Öğretimi uygulanması konusunda gerekli çalışmaların 

yapılması.

D. HEDEFLER VE STRATEJİLER
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• İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde uluslararası öğrencilere yönelik (TÜBİTAK vb. kurumlardan destek 
alınarak) Türkçe Yaz Okulu etkinliği düzenlenmesi.

5. Uluslararası hareketliliğe katılanların memnuniyet oranını yükseltmek üzere fon 
bulma, barınma, uyum sağlama ve sosyalleşme konularında yol göstermek 
• Ülkemiz tarafından öğrencilerine burs imkânı sağlanan ülkelerden öğrenci çekilmesi. 
• Türkiye Bursları vb. kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanılması.
• Yurtdışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı aracılığıyla lisansüstü burslardan faydalanılması.
• lgili öğrenci topluluklarıyla işbirliği içerisinde gelen/giden öğrenciler için oryantasyon programları 

hazırlanması.

6. BTÜ’nün uluslararası camiada tanınırlığını artırmak
• Uluslararası tanıtım faaliyetlerinin artırılması (uluslararası konferans, fuar, tanıtım, vb.).
• BTÜ ve ilgili diğer kuruluşların Enstitüsü işbirliği ve öğrenci topluluklarının da katılımı ile yurtdışındaki 

üniversitelerde Bursa ve yöreyi tanıtacak faaliyetler düzenlenmesi.
• Bologna kapsamında hazırlanan güncel Bilgi Paketlerine uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının 

kolayca ulaşımının sağlanması.
• BTÜ’nün öncelikli alanlarda uzmanlaşacak olmasının tanıtımda öne çıkarılması.
• İngilizce web sayfasının güncel tutulması. Uluslararası öğrenciler için ayrıca bir web sayfası hazırlanması.
• Uluslararası hareketliliklerden faydalanan akademik personelimizin Üniversitenin tanıtımını yapması.

7. Dış İlişkiler Ofisinin etkinliklerini (eğitim/bilgilendirme/seminer) artırmak ve 
duyurulmalarını sağlamak
• Değişim programları ve uluslararası projeler hakkında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin etkin 

bir şekilde bilgilendirilmesi ve duyuruların daha görünür/duyulur hale getirilmesi.
• Yeni öğrencilere oryantasyon programı kapsamında değişim programlarının tanıtılması.
• Öğrencilerin proje yazmalarının teşvik edilmesi (YTB, EVS, KA105, TÜBİTAK vb.).
• AB Bakanlığı/YÖK/YTB/Yunus Emre vb. ilgili kurumlardan her yıl bir veya ikisinden BTÜ’de bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirmek üzere uzman/yetkili davet edilmesi.
• BTÜ öğretim üyelerine TİKA vb. kurumların projeleri konusunda eğitim verilmesi ve araştırma alanlarına 

göre gruplar kurularak stratejilerin belirlenmesi.
• Altı ayda bir e-bülten yayınlanması.

8. Uluslararasılaşma için gereken kurumsal altyapıyı oluşturmak
• Uluslararasılaşma açısından başarılı olan üniversitelerin iyi uygulamalarının incelenmesi.
• Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının artırılması için çalışmalar yapılması.
• Performans göstergelerinin 3-6 aylık dönemlerde takibi ve yıllık raporlama ile düzenli istatistikler 

tutulması.
• Nicelik olarak yeterli sayıya ulaşılınca BTÜ bünyesinde YÖS merkezinin açılması için gerekli çalışmaların 

başlatılması.
• Değişim programları iş ve işlemleri için kurum içi ve dışı eğitim alınması.
• Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) işbirliği ile proje çalışmaları için mevcut desteklerin araştırılarak 

bir web sitesi üzerinden tek noktadan bilgi erişiminin sağlanması. Toplantılarla mevcut desteklerin 
anlatılması.

• Dış İlişkiler Ofisinin Kariyer Gelişimi Merkezi işbirliği ile uluslararası öğrencilerin ve mezunların 
güncel bilgilerinin arşivini oluşturması. Ayrıca BTÜ’de görevli yabancı uyruklu öğretim elemanı arşivi 
oluşturulması.

• Yabancı Uyruklu Mezunlar Derneği ve Mezunlar Topluluğu kurulmasının teşvik edilmesi. Öğrencilerimizin 
mezun olduktan sonra da desteklenmesi.

• i. Farklı uluslararası değişim programlarının üniversite öncülüğünde yapılması. 
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