
ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU), uluslararasılaşmayı araştırma kalitesini ve öğrenimini 

artırmak, siyasi ve kültürel vizyonu geliştirmek için temel bir araç olarak görmektedir. SUBU’nun hedefi, 

Avrupa Birliği modernizasyonuna ve uluslararasılaşma gündemine katkıda bulunmaktır. Bu anlayış ile, 

şimdiye kadar başarılmış kazanımlarla birlikte, kaliteli eğitim, araştırma ve işbirliği arasındaki ilişkiyi 

iyileştirmek amaçlanmaktadır. Amaç, uluslararası toplum ve pazar ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli 

personel sayısını arttırmaktır. SUBU'nun kendisini ayrı bölümler yerine bütün bir kurum olarak ele aldığı 

ve uluslararası ağ oluşturma yoluyla fayda sağladığı her yerde, üniversite yönetiminin yol gösterici 

önlemlerinin amacı uluslararası işbirliğidir. Bu kazanımlar daha sonra finansal ve insan kaynaklarının 

hedeflenen kullanımını belirler. Stratejik ilkelere ve ilgili hedeflere dayanan bu strateji, uluslararası 

faaliyetlerin çeşitliliği içinde temel yönergelerle uyumu sağlayan ve belirli özelliklere vurgu yapan bir 

önlemler bütününü içerir. 

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, uluslararasılaşma adına bünyesinde eğitim, öğretim ve 

araştırma hizmetlerini barındırmaktadır. Uluslararasılaşma kendi başına bir amaç değil, tüm üniversite için 

stratejinin bir parçasıdır. Bu strateji araştırmacılar ve öğretmenler için doğrudan faydalardan kaynaklanır ve 

desteklenir. Burada odak noktası, Üniversitenin kendi sorunları için en uygun ortakları bulmaktır. Bu 

nedenle uluslararası işbirliği öncelikle araştırmacıların kendileri aracılığıyla gerçekleşir. Bu yalnızca 

uluslararasılaşma kavramı ile de sınırlandırılmamalıdır. Hedeflenen değerlerle SUBU, stratejik hedeflerle 

tutarlılığı artırmak için bireysel faaliyetlerin daha iyi koordinasyonu için çaba gösterir. 

Stratejik ilkelere ve ilgili hedeflere dayanan bu strateji, uluslararası faaliyetlerin çeşitliliği içinde temel 

yönergelerle uyumu sağlayan ve belirli özelliklere vurgu yapan bir önlemler bütününü içerir. Ayrıca 

fakültelerin sorumluluk alanları ile organizasyon şemaları tanımlanmıştır. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğrenci iş yeri uygulamasının nitelikli personel 

gereksinimlerine benzersiz, esnek ve oldukça rakipsiz bir çözüm getirdiğini savunmaktadır. Bu nedenle, 

öğrencilerinin doğru deneyimlerin kazanılması yoluyla Sakarya’da bulunan işletmelere düşük maliyetlerle, 

nitelikli personel sağlamaktadır. Sakarya, Türkiye'nin Marmara bölgesindeki sanayileşmiş şehirlerden 

biridir ve şehirde çok sayıda büyük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. SUBU, Türkiye İş Kurumu, 

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) gibi kamu ve özel kuruluşlarla güçlü bir 

işbirliğine sahiptir. SUBU, öğrencileri için nitelikli staj fırsatları sağlamayı hedef edinmekle birlikte 

işletmelerle bağlarını geliştirmeyi planlamaktadır. 

Öğrenciler, SUBU liderliğinde sadece Türkiye'de değil, AB ve AB dışı ülkelerde de bir şirkette mezun 

olmadan önce staj yapabilecek; özellikle 3+1 ve 7+1 sistemimiz mezun olduktan sonra da iş fırsatları 

bulmalarını sağlayacak. 

POLİTİKA BEYANI 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU), uluslararası odaklı bir üniversitedir. 

Uluslararasılaşmayı araştırma ile öğretimin kalitesini arttırmak ve siyasi ile kültürel bir vizyonu geliştirmek 

için temel bir araç olarak görür. Hem öğrencilerin hem de personelin küresel sorumluluk, sosyal anlayış, 

açık ve hoşgörülü bir temel tutum kazanmasını sağlar. Uluslararasılaştırma stratejisinin amacı, araştırma 

ve öğretimdeki uluslararası profilini yükseltmek; araştırma ve öğretim alanlarındaki faaliyetlerinin 

uluslararası görünürlüğünü artırmaktır. Tüm SUBU paydaşları, 21. yüzyıl üniversitelerinin, aynı zamanda 

uluslararası toplumla siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlantıları olan küresel bir orta öğretim sonrası 

bilim ve eğitim ağının parçası olduğu bilgisiyle yaşamaktadır. Kültürlerarası entelektüel alışveriş, bilimsel 

araştırma ve öğretimin yanı sıra idari hizmet tesisleri için kalite, canlılık ve refah kaynağıdır. 
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Bu hedef, “insanlar için teknoloji” misyon beyanıyla bağlantılı olarak uluslararası, sosyal ve toplumsal 

bir boyuta da sahiptir. SUBU'daki tüm kilit oyuncuların "küresel vatandaşlar" olarak çalışmaları, 

toplumun ve ekonominin hizmetinde, dünya çapındaki bağlantılar ve sorunlar anlayışla gerçekleşir; 

araştırma ve teknoloji transferinin olası sonuçları için olduğu kadar küresel sorumluluğunu da kabul 

eder. Uzmanlık niteliklerinin bilincinde olarak rekabetten korkmayan, ancak sorumluluk, işbirliği ve 

dayanışmanın da önemli olduğu küresel bir mutena gelişimidir 
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INTERNATIONAL POLICY 

The Sakarya University of Applied Sciences (SUBU) considers internationalisation as an essential 

instrument for increasing the quality of research, teaching and communicating political and cultural 

vision. SUBU’s goal is to contribute to the European Union modernization and its internationalization 

agenda. With that in mind, it is intended to keep what already has been achieved in the institute, but also 

improve quality and the relation between education, research and cooperation. The aim is to increase 

the number of graduates facing society and market needs. Everywhere that SUBU presents itself as an 

entire institution, rather than individual departments, or that benefit arises through international 

networking, the object of the university management’s guiding measures is international cooperation. 

Based on strategic principles and the associated objectives, this strategy paper contains a catalog of 

measures, which enables compliance with fundamental guidelines within the diversity of international 

activities, and emphasis on certain features. 

INTERNATIONALIZATION STRATEGY 

Sakarya University of Applied Sciences embodies internationality in its teaching, research and services. 

Internationalization is not an end in itself, but rather part of a strategy for the whole university. It 

originates in and is supported by direct benefits for researchers and teachers. Here, the focus is on 

finding the most suitable partners for the University‘s own issues. International cooperation, therefore, 

occurs primarily through the researchers themselves. This should not and must not be restricted through 

this internationalization concept. Through targeted measures, SUBU strives for improved coordination 

of individual activities to increase consistency with the strategic objectives. 

Based on strategic principles and the associated objectives, this strategy paper contains a catalog of 

measures, which enables compliance with fundamental guidelines within the diversity of international 

activities, and emphasis on certain features. In addition, interfaces with the faculties’ areas of 

responsibility are defined. 

Sakarya University of Applied Sciences recognizes that the student placement programme brings a 

unique, flexible and quite unbeatable solution to the staffing requirements. We will therefore provide 

Sakarya businesses with high-quality staff at exceptionally low costs through the placement of exchange 

students. Sakarya is one of the industrialized cities in the Marmara region of Turkey and there are many 

large and medium-sized enterprises in the city. SUBU has strong cooperation with public and private 

bodies such as Turkish Employment Organisation, Small and Medium Enterprises Development 

Organization in Turkey, Scientific and Technological Research Centre of Turkey (TUBITAK), the 

industrial environment Chamber of Industry of Sakarya (SATSO). SUBU plans to enhance its ties with 

enterprises for qualified traineeship opportunities for its students. They will be offered our 3 + 1 and 7 + 

1 system, which will be used as an intern before graduating with SUBU leadership in a company not 

only in Turkey but also in EU and non-EU countries to provide after graduation to find job 

opportunities. 

POLICY STATEMENT 

The Sakarya University of Applied Sciences (SUBU) is a university with an international focus. It 

considers internationalisation as an essential instrument for increasing the quality of research and 

teaching and communicating political and cultural vision. It enables both students and staff to acquire 

global responsibility, social understanding and an open and tolerant basic attitude. The aim of the 

internationalisation strategy is to raise its international profile in research and teaching and to increase 
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the international visibility of its activities in the fields of research and teaching. All members of SUBU 

live in the knowledge that universities of the 21st century are part of a global network of postsecondary 

science and education, which also has political, economic, social and cultural connections with the 

international community. Intercultural intellectual exchange is the source of quality, vibrancy and 

prosperity for scientific research and teaching as well as for the administrative service facilities. 

This objective, in conjunction with the mission statement “technology for people”, also has an 

international, social and societal dimension. The work of all key players at SUBU as “global citizens” 

takes place in the service of society and the economy, occurs with an understanding for worldwide 

connections and problems and accepts global responsibility for the possible consequences of research 

and technology transfer as well as for the development of a global elite, who, conscious of their expert 

qualifications, are not afraid of competition, but for whom responsibility, cooperation and solidarity are 

also concerns. 
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