Bülent Ecevit Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yıllık değerlendirme toplantısı BEÜ Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Özer’in Katılımıyla Gerçekleştirildi.
Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
K. Varım Numanoğlu, Dış İlişkiler Birim Koordinatörleri ve akademisyenler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Koçak yaptı. Koçak, Bülent Ecevit
Üniversitesi’nin bünyesinde 13 farklı ülkeden 26 öğretim elemanı ve 62 ülkeden 522 uluslararası öğrenci olduğuna dikkat
çekerek bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Koçak’ın ardından Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Serdar
Ulubeyli bir bilgilendirme sunumu yaptı. Ulubeyli, Erasmus+ hakkında genel bilgiler verdikten sonra program kapsamında
yurt dışına gönderilen ve yurt dışından gelen öğrenciler ve öğretim elemanları ve anlaşma sayısındaki artışa dikkat çekti.
“Hedefimiz anlaşma yaptığımız üniversite ve bölüm sayısını arttırmak, giden ve gelen öğrenci ve personel sayısını
artırarak Avrupa genelindeki sıralamamızı ve Programdan faydalanma imkânlarımızı geliştirmektir” dedi.
Doç. Dr. Ulubeyli’nin ardından Farabi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İlhan Karataş Farabi değişim programı hakkında
genel bilgiler verdi ve protokol imzalanan üniversiteler ve değişime katılan öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili sayısal
bilgileri sundu. Karataş, programdan faydalanmak isteyen öğrenci sayısının giderek arttığını vurgulayarak 2016-2017
akademik yılı için ön elemeden geçen 231 öğrencinin belgelerinin kabul almak üzere 49 üniversiteye gönderildiğini
söyledi. Karataş sunumunda, öğrencilerin, öğretim elemanları tarafından değişim programından faydalanmaya teşvik
edilmesi gerektiğini, değişim sonunda öğrencilerin ders intibaklarının sorunsuz şekilde yapılmasının da bu programın
uygulamasına destek olacağını ifade etti.
Mevlana Değişim Programı Değerlendirme sunumunu yapan Mevlana Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Turgay Öntaş,
Programla ilgili genel bilgiler verdikten sonra değişim hareketlerinin özelliklerinden bahsetti. Özellikle mühendislik ve
sağlık bilimleri alanında etkin olarak kullanılan programdan Üniversitemizde daha yaygın şekilde faydalanılması için çaba
sarf ettiklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Öntaş yıl içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi ve Mevlana
değişiminde yer almak isteyen bölüm ve fakültelerimizin anlaşma yapmak istedikleri ülke ve üniversiteleri
Koordinatörlüğümüze bildirmeleri durumunda gerekli çalışmaların başlatılacağını ve böylelikle işbirliği ağımızın
geliştirilebileceğini ifade etti.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Okt. Dinçer Biçer Üniversiteler arası ve ülkeler arası yapılan ikili anlaşmalar hakkında
ayrıntılı bilgi vererek son 6 ay içerisinde ikili işbirliklerinde büyük gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. 31 Mart 2016
itibarıyla 16 üniversite ile işbirliği anlaşmaları imzalanmış olduğunu söyleyen Biçer Hedeflerini şöyle sıraladı: “İşbirliği
anlaşma sayısını %50 arttırarak 26’ya çıkarmak istiyoruz. Bu işbirliklerinin belli ülke ve kıtalarla sınırlı kalmadan dünya
geneline yayılmasını istiyoruz. Sadece kurumsal anlaşmalar değil, birim ve bölüm düzeyinde anlaşmaların imzalanmasını
da teşvik ediyoruz. Yabancı uyruklu akademisyenler bizim için çok önemli, işbirliği anlaşmaları ile yaptığımız
bağlantıların yardımıyla yabancı uyruklu akademik personel sayısının hızla artırılması ve uluslararası çalıştay ve
kongrelere ev sahipliği yapılmasını da hedeflemekteyiz” dedi.
Son olarak söz alan Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın BEÜ’deki uluslararası öğrenci
sayısındaki hızlı artıştan ve öğrenci sayısından bahsederek BEÜ’nün 62 ülkeden öğrencilerin buluştuğu uluslararası bir
cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Akalın: “Amacımız, Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören
uluslararası öğrenci sayısını artırmak; bu sayıyı artırırken de gelen öğrencilerin maddi ve manevi her türlü ihtiyacına cevap
verebilmektir. Bu alanda yoğun çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Toplantının sonunda genel bir değerlendirme yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer akademisyenlerin sorularını
cevaplandırdı ve konuyla ilgili görüşlerini aldı. Rektör Özer: “Üniversitemizde uluslararasılaşmaya destek veren tüm
koordinatörlerimize ve tüm personelimize müteşekkirim. Bilindiği üzere uluslararasılaşma BEÜ’nün temel hedefleri
arasında. Bu alanda kısa zamanda büyük gelişmeler yaşandığını görmek hepimizi mutlu ediyor. BEÜ’nün kararlı ve
istikrarlı gelişme sürecinin uluslararası boyutta da devam edeceğine ve nitelikli başarılara imza atılacağına inanıyorum.”
şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine önemli katkıları olan öğretim elemanlarına teşekkür belgesi
takdim edildi.

