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Çevrimiçi Toplantı  

 
Toplantıya katılanlar: 

 
Başkan (Daire Başkanı) S. Taygun Altıntaş + 

Üye Ebru Kara + 

Üye Lala Chobanoghlu + 

 

Toplantı gündemi: 

1. Birim Başkanlığı bünyesinde “Birim Kalite Komisyonu” ilgili komisyonun 

yürütmesi gereken faaliyet süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. 

2. Pandemi sebebi ile Üniversite’de alınan önlemler ile ilgili plan hazırlanması ve 

pandeminin Uluslararasılaşma faaliyetlerine etkisinin değerlendirilmesi. 

3. Pandemi sürecinden dolayı tüm öğrenci faaliyetlerinin çevrimiçi olarak değiştirilmesi. 

4. Üyelerin istek ve önerilerinin görüşülmesi 

5. Yurtdışında bulunan Erasmus öğrencilerimizin anında Ekibimize ulaşabileceği bir iletişim 

sistemi kurulması, dönecek öğrencilerin izleyeceği süreçlerin daha kolay hale getirilmesi. 

6. UİB Kalite Komisyonunun bundan sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi. 

7. Yapılan çalışmaların Stratejik Planda belirtilmiş aşağıdaki hedefleri gerçekleştirme 

doğrultusunda olması.; 

Hedef 3.5: Yabancı öğrencilerin memnuniyet ve İKÜ aidiyetlerinin artırılması, 

Hedef 3.4 İKÜ öğrencileri, idari ve akademik personelin değişik kültürlerle tanışabilmeleri 

için faaliyetlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, 

Hedef 3.3 Uluslararası hareketlilik programlarının sunduğu imkânlardan yararlanan İKÜ 

öğrenci ve personelinin sayısının artırılması. 
 

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanlığı Kalite Komisyonu Toplantısı: 

 

1. Birim Başkanlığında görevli Komisyon Başkanı, tüm dünyanın yaşadığı salgın hastalık dolayısıyla 

geçirdiğimiz zorlu süreçte faaliyetlerimizin aksamaması ve Uluslararasılarsa stratejimize uyarak 

Uluslararası öğrenci faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler yaptı. Önümüzde ki dönem için planlar 

oluşturuldu. 

2. - Pandemi sebebi ile eğitim faaliyetlerine ara verildiği için Birim olarak hizmet verdiğimiz tüm 

öğrencilerin Üniversiteye girişlerini azaltmak adına tamamen “kağıtsız” faaliyetler yürütülmeye 

başlanacağı planlandı. Öğrencilere gereken vize evrakları e-imzalı olarak öğrencilere gönderileceği 

kararı alındı. 

- Lisansüstü öğrencilerinin başvuruları çevrimiçi başvuru portalı üzerinden alınması kararı alındı. 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve SAP geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. 

- Lisans öğrencilerinin evraklarının tamamen çevrimiçi yüklemesi hususunda SAP ile geliştirme 

çalışması yapacağı kararlaştırıldı. Uluslararası öğrencilerin tüm kayıt evrakları Öğrenci İşleri ve 

UİB’nin erişebileceği şekilde çevrimiçi olarak düzenlenebileceği kararlaştırıldı. 

3. Lisans ve Lisansüstü uluslararası öğrencilerin İngilizce ve Türkçe yeterlilik sınavlarının CATS 



üzerinden çevrimiçi olarak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Konuyla ilgili paydaş birim, bölüm 

ve Enstitü ile iş birliği planlandı. 

4. Yurtdışında bulunan Erasmus öğrencileri ile doğrudan iletişimi sağlamak için tüm öğrencilerin 

olduğu whatsapp grubu kuruldu. Öğrencilerin güvenli bir şekilde ülkeye dönüşleri için çalışmalar 

yapıldı. Belgelerin pandemi döneminde elektronik ortamda alınması sağlandı.   

5. Gelecek akademik dönemde yurtdışında partner üniversitelere gitmek için müracaat eden ve hak 

kazanan öğrenci ve personelimize bilgilendirmeler yapıldı.Halihazırda yurtdışında olan 

öğrencilerimiz ile tüm akademik ve idari kadro pandemi dönemi ve değişim programları ile ilgili 

bilgilendirildi. 

6. Uluslararası hareketlilik programlarından yararlanan Öğrenci sayısının artırılması için farkındalık 

çalışmalarının artırılması adına yeni akademik dönemde yapılacak sunumların içerik ve tarih planlamaları 

yapıldı.(Erasmus Charter, KA107 başvuruları, tanıtım seminerleri) 

7. Çok kültürlülük konusundaki farkındalığın ve motivasyonun kurum genelinde çalışan idari ve akademik 

personele yaygınlaştırılması (Erasmus Charter, KA107 başvuruları, tanıtım seminerleri) 

8. Bir sonraki toplantının 18 Mayıs 2020’de yapılmasına karar verildi. 

 

 

 
TOPLANTIYA KATILANLAR 

 
 Komisyon Üyesi İmza 

Başkan (Birim Başkanı) S. Taygun Altıntaş  

Üye                                                  Lala Chobanoghlu  

Üye Ebru Kara  
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