
 
 
 

 
 

TEDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ULUSAL ve ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 
  

Amaç  

 

Eğitim Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri için yürütülecek ulusal ve 

uluslararası düzeyde akademik, bilimsel ve sosyal işbirliği imkanları 

konusunda fakültedeki birimleri bilgilendirmek ve aşağıda belirtilen 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde teşvik edici rol oynamak.  

Oluşumu Komisyon, seçilmiş öğretim üyelerinden oluşur.  

Görevler 

 

● Erasmus+, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim 

programları hakkında bilgi toplamak ve fakültedeki diğer bölümler 

ile bilgileri paylaşmak. 

● Değişim programları aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler 

ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek, ortak projeler ve eğitim 

programlarının koordinasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak ve 

bölümleri bu konuda teşvik etmek.  

● Erasmus+ programının ulusal yürütücüsü olan Türkiye Ulusal Ajansı 

kaynaklı dökümanların ve bilgilendirme toplantılarının fakülte 

birimleri ile paylaşmak. 

Çalışma biçimi Komisyon, uygun periyodlarda toplanır. Komisyon, belirli dönemlerde 

çalışmalarını Fakülte Kurulu ile paylaşır.  

İşbirliği yapılacak 

birimler / komisyonlar 

Uluslararası Programlar Ofisi  

TEDÜ Kalite 

Dokümanıyla bağlantısı 

(eğer varsa) 

 

7.Eğitim-Öğretim ve destek hizmet kadrosundan beklentiler/yeterlilikler 

7.2. Uygulama 

Araştırma Ofisi (kurulana değin Komisyon) elektronik iletişim ve web 

sayfası/portal  yoluyla ulusal ve uluslararası (özellikle EC) TEDÜ öğretim 

elemanlarınca yürütülen projeler ve araştırma proje duyuruları ve fonları 

hakkında öğretim üyelerini bilgilendirir. 

8. Üniversiteye giriş ve yatay geçiş  

8.1. Planlama 

Uluslararası öğrenci : Kuruluş yıllarını takiben uluslararası öğrenci cezbetmek 

TEDÜ’nün hedefindedir. Yabancı öğrencilerin sağlayacağı gelir, sosyal ve 

kültürel zenginlik, tanınma veya cezbedebilme göstergesi olarak değeri, 

karşılıklılık fırsatı yaratması  gibi unsurların önemi yadsınamaz. Bunun gereği 

politikalar üretilir, önlemler alınır. Kampüsün İngilizce konuşulan bir ortama 

dönüştürülmesi, günlük duyuruların Türkçe ve İngilizce yapılması, tüm resmi 



 
belge ve kuralların İngilizce tercümelerinin hazır olması planlanır. 

8.2. Uygulama 

Uluslararası öğrenci girişi Uluslararası Programlar Ofisi, takibi Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü yetki ve sorumluluğundadır. 

11. Öğrencilere sunulan hizmetler 

11.1 Planlama 

Erasmus ve IAESTE gibi uluslararası işbirlikleri kuvvetle desteklenir. 

Erasmus ve diğer hareketlilik programları: 

Yurt dışı hareketlilik Bologna sürecinin temel unsurlarından biridir. Ayrıca 

dışa açılma ülkelerin ve kurumların gelişmesinde hep çok önemli katkılar 

sağlamıştır. Küçük ve yeni üniversiteler için kıyaslama, örnek alma, 

motivasyon / tempo sağlamak vazgeçilemeyecek kadar değerli fırsatlar 

oluşturur. Hareketliliğin  birinci ayağı lisans öğrencilerinin Erasmus programı 

çerçevesinde gelmesi ve gitmesidir. Staj imkanlarının sağlanması da sürece 

dahildir. Bu süreci başlatmak ve sürdürmek bölümlere düşmektedir. Karşılıklı 

ilişki kurulması, bölümün tanıtılması, verilen eğitimin ayrıntıları ve uyumu 

bölümlerin görevleridir. Uluslararası Programlar Ofisi lojistik destek 

sağlayacaktır, eğitim dışındaki eylemleri düzenleyecektir. Erasmus 

programının işlerlik kazanmasının diğer getirisi ÖSS ile gelecek öğrencilerin 

tercihlerini etkilemesidir; yabana atılamaz. 

 TED Üniversitesi öğrencilerinin en az %15’inin uluslararası tecrübe 

kazanmasını hedefler. Değişim programları dışında bir yarıyıl yurt dışında 

eğitim almak isteyen öğrencilerine izin vermeyi, makul sınırlar içinde olmak 

kaydıyla kendi öğrenim ücretinden feragat etmeyi ilke olarak benimser. 

11.2. Uygulama 

Hareketlilik ve Uluslararası Programlar Ofisi: 

Değişim programlarında ana ilke her öğrencinin kendi üniversitesinin ücretini 

ödemesi ve ziyaret ettiği üniversitenin imkanlarını kullanmasıdır. Bu nedenle 

değişim programlarında bir denge/karşılıklılık beklenir. TEDÜ öğrencilerinin 

Erasmus kapsamında yurt dışına gitmelerindeki sürekliliği sağlamak için yurt 

dışından da öğrenci cezbetmenin yolları aranır. Bu kapsamda İngilizce web 

sayfasında yeterli ve güncel bilgilerin bulundurulması Bölüm başkanlarının 

sorumluluğundadır. 

Bölümler hareketlilik konusundaki ilk girişimlerini kendileri yaparlar. 

Uluslararası Programlar ofisi ile koordineli çalışarak değişim partnerleri 

seçmek, onlarla temasa geçmek, işbirliğini hayata geçirmek bunlardan 

bazılarıdır. Ulusal Ajans ile iletişimi Uluslararası Programlar Ofisi sağlar. 

Yönetim ile ilişkiler açısından her bölümün bir Erasmus sorumlusu 



 
bulunmalıdır. Bölümlerin proaktif davranışı ve başarıları hem kendi öğrenci 

kalitesine, hem de üniversitenin başarısına yansıyacağı için TED 

Üniversitesi’nde öncelik taşır. 

 Uluslararası Programlar Ofisi başlangıçta bir tam zamanlı sorumlu eleman ve 

öğretim üyelerinden oluşan Erasmus Komisyonu tarafından yönetilir. 

11.3. Değerlendirme 

Hareketlilik geribildirim mekanizması / Uluslararası Programlar ofisi etkinlik 

ölçümü: 

Uluslararası İlişkiler Ofisi hareketlilik geribildirim mekanizmalarını oluşturur 

ve rektörlüğe sunar. Hareketlilik, özellikle Erasmus, giden öğrenci /toplam 

öğrenci, giden-gelen öğrenci, uluslararası deneyimi olan öğrenci/ mezun 

oranı,  giden öğretim elemanı/ toplam öğretim elemanı, giden idari 

personel/ toplam idari personel temelinde izlenir. 

TEDÜ Stratejik Planıyla 

bağlantısı (eğer varsa) 

 

1.2.2.10 Uluslararası değişim programlarından azami kullanım sağlandığı 

kontrol edilir. [2016 itibarı ile, provost yürütür; gösterge olarak mütevelli 

heyet kriterlerine uyum kullanılır]  

1.4.2.4  TEDÜ yaşamında İngilizcenin yerleşmesi için gelen uluslararası 

öğrenci ve öğretim üyesi hedefleri saptanır ve gerçekleştirmek için değişim 

programları, TÜBİTAK, Fulbright ve diğer imkanlar kullanılır. [2016 itibarı ile, 

bölüm başkanları yürütür]   

1.2.2.7  Öğrencilere uluslararası deneyim, staj fırsatları sunulur [2014 itibarı 

ile, Uluslararası Ofis yöneticisi yürütür; gelişmeler yıllık faaliyet raporu 

vasıtasıyla izlenir]   

 


