
             ULUSLARARASI OFİS 2020 YILI FALİYETLERİ 

Misyon: İMÜ’nün, başlıca hedeflerinden birisi olan uluslararası bilim ve akademik toplumda saygın bir 
yer edinme amacına ulaşması için; yenilikçi, üretken, katılımcı ve kültürel etkileşime değer veren bir 
anlayışla Üniversite’nin öğrenci, akademisyen ve akademik birimlerinin küresel bilgi ve deneyimle 
tanışmasına, birlikte çalışmasına yardımcı olmak. 

 

Vizyon: İMÜ’nün, başlıca hedeflerinden birisi olan uluslararası bilim ve akademik toplumda saygın bir 
yer edinme amacına ulaşması için; yenilikçi, üretken, katılımcı ve kültürel etkileşime değer veren bir 
anlayışla Üniversite’nin öğrenci, akademisyen ve akademik birimlerinin küresel bilgi ve deneyimle 
tanışmasına, birlikte çalışmasına yardımcı olmak. 

Kuruluş Amacı ve Hedefleri: 
 

Uluslararası Ofis, İMÜ’nün uluslararasılaşma çabalarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak amacıyla 
kurulmuş; yenilikçi, üretken, farklı kültürlere değer ve önem veren; katılımcı anlayışıyla etkinliklerini 
planlayıp yürüten bir birimdir. Bu bağlamda Ofisin başlıca görev alanları: 

 - Üniversiteyi bilimsel ve akademik alanda ileri taşıyacak uluslararası proje temelli işbirlikleri için 
paydaşlar bulmak ve işbirliklerinin altyapısını hazırlayarak hayata geçirilme süreçlerini Üniversite’nin 
ilgili diğer birimleri ile ortaklaşa biçimde yürütmek ve geliştirmek; 

- İMÜ’nün, dünyanın saygın üniversiteleri ve bilimsel araştırma yapan kurumlarıyla ortak çalışma 
kültürünü geliştirecek nitelikte protokoller yapmasını sağlamak. 

-  Uluslararası organizasyonlarda üniversiteyi küresel gerekliliklere uygun bir şekilde temsil etmek ve 
tanıtmak; 

- Uluslararası nitelikte saygınlığı olan bilimsel toplantıların (Kongre, Sempozyum, Seminer, Kollokyum, 
Konferans, Çalıştay vb.) İMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarında 
bulunmak. 

 -  İMÜ öğrenci ve akademisyenlerini yurtdışı yükseköğrenim, burs ve araştırma olanakları hakkında 
bilgilendirerek, onların uluslararası bilimsel bilgi ve akademik mevzuat ve öğrenim imkanlarına 
kolaylıkla erişmelerine destek olmak; 

- Yurtdışı kökenli öğrenci ve akademisyenlerin İMÜ’nün akademik ve kültürel ortamına uyum 
sağlamalarına yardımcı olacak etkinlik ve programları organize etmek; 

- Kültürel etkinlikler ile öğrenci ve akademik/idari personelin farklı kültürleri tanımalarına katkı 
sağlamak; 

 - Uluslararası değişim programlarının başlatılması ve yürütülmesi için gerekli çalışmaları yaparak 
öğrenci ve akademisyenlerin gerekli küresel birikim ve deneyime sahip olmalarına, sorumlulukları 
nispetinde katkı sağlamak. 



                              

 

                                2020 Yılı Faaliyetleri 
 

FAALİYETLER AÇIKLAMA 

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Faaliyetleri 

 

2020 yılı süresince pandemiden kaynaklı olarak öngörülen hareketlilik faaliyetleri 
gerçekleştirilememiştir. Sadece 1 öğrencimiz staj hareketliliği 

gerçekleştirebilmiştir. 

Erasmus Personel Ders Verme-Eğitim Alma Hareketliliği 
Faaliyetleri 

2020 yılı süresince pandemiden kaynaklı olarak öngörülen hareketlilik faaliyetleri 
gerçekleştirilememiştir. 

Mevlana Değişim Programı Faaliyetleri 
2020 yılı süresince pandemiden kaynaklı olarak hareketlilik faaliyetleri 

gerçekleştirilememiştir. 

Farabi Değişim Programı Faaliyetleri 
2020 yılı süresince pandemiden kaynaklı olarak ve yeni dersliklerin inşa sürecinde 
olduğumuz için yeni farabi öğrencisi kabul edilmemiştir. 2019-2020 Güz dönemi 

için gelmiş 10 öğrenci  bahar döneminde de eğitimlerine devam etmiştir.  

2020 Yılı İmzalanan Erasmus Anlaşma Sayısı 13 

2020 Yılı İmzalanan Mevlana Protokol Sayısı 3 

2020 Yılı İmzalanan Farabi Protokol Sayısı 0 

 
                                               

            Üniversitemiz 2021-2027 Dönemi ECHE Akreditasyonuna Hak Kazandı! 
 
Nisan 2020’de Avrupa Komisyonu’na yapılan ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) Başvurusu, 
Avrupa Komisyonu bünyesindeki bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmiş ve tam puan alarak 
2021-2027 Dönemi için de Üniversitemiz ECHE Akreditasyonuna sahip olmaya hak kazanmıştır. ECHE 
Akreditasyonu sayesinde Üniversitemiz 2021-2027 dönemi boyunca Erasmus+ Programı kapsamındaki 
Ana Eylem 1 (KA1) – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 (KA2) – Yenilik ve İyi Uygulamalar 
İçin İşbirliği Projeleri, Ana Eylem 3 (KA3)- Politika Reformu için Destek  faaliyetlerinden faydalanmaya 
devam edecektir. 
 
                                    Erasmus Student Network (ESN) Kuruldu! 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Erasmus Öğrenci Ağı Kulübü “ESN” öğrencilerin yönetiminde kurulmuş 
olup 100’e yakın üyesi bulunmaktadır. 



ESN; Erasmus+ programı ile yurtdışına giden / gelen öğrencilerin etkileşimde ve bilgi alışverişinde 
bulunmaları,  yurtiçi ve yurtdışı yaşam ve eğitim tecrübelerinin aktarımı, Üniversitenin ve İstanbul’un 
tanıtımının yapılması, Erasmus+ kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla 
kurulmuştur. 

               Erasmus Anlaşmamız Olan Kurumlara Rektörlük Düzeyinde Mektuplar Gönderildi! 

 
Erasmus Anlaşmamız olan kurumlar ile ilişkilerimizi güçlendirmek adına karşı kurumların rektörlerine 
rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik tarafından imzalı mektuplar Basın Yayın tarafından e-mail 
aracılığıyla ve posta yoluyla ulaştırılmış ve karşı kurum rektörlerinden olumlu geri dönüşler alınmıştır. 
 
Bölüm Koordinatörü Atamaları Gerçekleştirildi ve Bölüm Koordinatörleri ile Aktif Çalışmalar 
Başlatılmıştır! 
 
Fakülte Bölüm koordinatörleri için İstanbul tanıtımı, üniversite tanıtımı ve bölüm tanıtımı taslağını 
içeren metinler hazırlanarak Avrupa’daki anlaşma yapılabilecek kurumlar ile bu taslak metinler aracılığı 
ile iletişime geçmeleri sağlanmıştır. Kurulan bu iletişimler ile bölüm koordinatörleri pek çok anlaşmanın 
imzalanmasına ön ayak olmuştur. 
 

                                                       2020 YILI ETKİNLİKLERİ 
 

ETKİNLİK AÇIKLAMA 
5 Mart 2020 Erasmus Koordinatörleri Komisyon 
Toplantısı 

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus başvurularını 
değerlendirmek için komisyon toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından 
başvuru sonuçları web sitesinde yayınlanmış ve 
itiraz süreci başlatılmıştır. 
 

20 Mart 2020 Erasmus Koordinatörleri 
Komisyon Toplantısı 
 

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus başvuru 
sonuçlarının yayınlanmasının ardından ulaşan 
itiraz dilekçelerini değerlendirmek adına 
komisyon toplanmıştır. Toplantının ardından 
alınan kararlar neticesinde itiraz dilekçesi 
sahiplerine yanıtlar resmi yazı ile ulaştırılmıştır. 
 

15 Ekim 2020 Erasmus Koordinatörleri 
Komisyon Toplantısı 
 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus başvuru 
kriterlerinin belirlenmesi için komisyon 
toplanmıştır. 
  
 

28 Ekim 2020 Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Bölüm Koordinatörleri Erasmus+  
Bilgilendirme Toplantısı  

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm 
Koordinatörleri’ne Erasmus+ KA103 programı ve 
Erasmus Anlaşmaları ile ilgili genel bilgiler 
verilmiştir. 

28 Kasım 2020 Öğrencilere Yönelik Erasmus+ 
Bilgilendirme Toplantısı  

 

2021-2022 Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği 
ilanı öncesinde öğrencilere yönelik Erasmus+ 
KA103 programı bilgi günü düzenlenmiştir. 



6 Aralık 2020 Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik 
Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı 

 

Ofisimiz Tıp Fakültesi Fakülte Koordinatörünün 
Tıp Fakültesi bünyesinde düzenlediği Erasmus+ 
Bilgi gününe katılarak destek vermiştir. 

21 Aralık 2020 Erasmus Fakülte/Bölüm 
Koordinatörleri Zoom Toplantısı 
 

Ofisimizin faaliyetleri ile ilgili fakülte/bölüm 
koordinatörlerine genel bilgilendirme yapmak 
amacıyla zoom üzerinden toplantı 
gerçekleştirilmiştir.   
 

 
 
 
  
  
  
 
  


