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Haberler

Üniversitemize Avrupa Komisyonu’ndan AKTS Etiketi
Marmara Üniversitesi 2012 yılı içerisinde Avrupa Komisyonu’na yapmış olduğu başvuru
sonucunda, Aralık ayı itibariyle
AKTS (ECTS) Etiketi almaya layık görülmüştür. Üniversitemiz
daha önce almış olduğu Diploma
Eki Etiketi ile birlikte AKTS Etiketine de sahip olarak, Avrupa’daki
üniversiteler arasındaki prestijini
daha da güçlendirmiştir.
Açılımı, Avrupa Kredi Transfer
Sistemi olan AKTS (ECTS) sayesinde öğrenciler, yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders
kredilerini bir öğrenim kurumundan diğerine transfer edebilecekler. Üniversitemiz bu amaçla, E.C.T.S notlandırma sistemini daha önceden benimsemiş ve
uygulamaya başlamıştı. AKTS Etiketi, bu sistemi uygulamaya yeterli görülen üniversitelere
verilmektedir.

Erasmus Bilgilendirme Toplantıları
2013 - 2014 akademik yılı Erasmus öğrenci
başvuruları öncesi Uluslararası Ofis tarafından bilgilendirme toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi.
Aralık ve Ocak aylarında; Bahçelievler,
Anadoluhisarı, Haydarpaşa ve Göztepe olmak üzere dört ayrı yerleşkede düzenlenen
toplantılara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.
Erasmus Koordinatörü Uzman H. Gökçen
Öcal Özkaya, Yrd.Doç.Dr. Ö. Mert Denizci
ve İlhan Emir, Erasmus Programı ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgi vererek
öğrencilerden gelen soruları cevapladılar.
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Haberler
İngiliz Üniversitelerini Öğrencilerimizle Buluşturduk

Aralarında University College London,
University of Surrey, Newcastle University,
Leeds Metropolitan University ve University
of Manchester gibi İngiltere’nin tanınmış
20 üniversitenin misafir edildiği buluşmaya
öğrencilerin ilgisi çok yoğundu.
Marmara Üniversitesi öğrencileri, bu
üniversiteler hakkında öğrenmek istedikleri
British Council katkılarıyla, 15 Ekim 2012 bilgileri ve sorularının cevaplarını stantlarda
tarihinde, M.Ü. Mühendislik Fakültesi’nde ve konferans salonunda yapılan sunumlarda
gerçekleştirilen İngiliz Üniversiteleri ile konuk yetkililerden alarak, İngiltere’de
buluşma günü düzenlendi.
öğrenim görme konusunda bilgilendirildiler.

ABD Wright State Üniversitesi’nden Üniversitemize
Ziyaret Gerçekleştirildi.
Uluslararası İşbirlikleri oldukça geniş olan Üniversitemiz,
08.02.2013 tarihinde ABD Wright State Üniversitesi
Heyetini Haydarpaşa Kampüsünde ağırladı. Üniversitemiz
Rektörü Prof.Dr. Zafer GÜL ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Hamza KANDUR, ikili işbirliği olanakları hakkında heyetle
görüşmelerde bulundu.
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Bakü Kafkas Üniversitesi Ziyareti

Marmara Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi
arasındaki ikili protokol çerçevesinde, 1 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, iki üniversite arasındaki değişim programından mezun olan öğrencilere sertifikaları
verildi. Düzenlenen törende Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Soniç, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Hasan Selçuk, Uluslararası Ofis Başkanı Yrd.
Doç.Dr. Arzu Baloğlu, Uluslararası Ortaklıklar bölümünden Murat Türkmen ve Kafkas

Erasmus
Öğrencilerimizin
Hibeleri Öğrenci
Yurtdışına
Çıkmadan
Ödeniyor

Üniversitesi öğretim üyeleri hazır bulundular.
Üniversitemizde Erasmus programı haricinde, ikili protokol ile ilk kez öğrenim gören öğrenci grubunun Kafkas Üniversitesi öğrencileri olması da ayrıca önem taşımaktadır.

Uluslararası Ofis tarafından yapılan yeni bir düzenleme
ile Erasmus programı kapsamında yurt dışına öğrenim
görmek amacıyla giden öğrencilere, 2012-2013 dönemi
itibariyle hibeleri daha hızlı bir şekilde ödenmektedir.
Erasmus öğrencilerinin program kurallarına uygun
olarak, belgelerini zamanında tamamlamaları ve
Uluslararası Ofis ile öğrenci arasında yapılan sözleşmeyi
imzalamalarını takiben hak ettikleri hibe toplamının
%80’inin ödenmesi işlemine öğrenciler yurt dışına
çıkmadan başlanmaktadır.
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Duyuru
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları
2013-2014 Akademik Yılında “Erasmus
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” kapsamında yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvuru tarihleri
18 Şubat – 6 Mart 2013 olarak belirlenmiştir.
Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin, başvuru formu ve not çizelgelerini
bu tarihler arasında Bölüm Değişim/
Erasmus Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Öğrenci Başvuru Tarihleri:
18 Şubat-6 Mart 2013

Erasmus Yabancı Dil Sınavları:
25 Mart 2013 Almanca Sınavı
26 Mart 2013 İngilizce Sınavı
27 Mart 2013 Franszıca Sınavı

Ödüllü Fotoğraf ve
Video Yarışması
Uluslararası Ofis tarafından bu yıl
ilk kez düzenlenecek olan fotoğraf
ve video yarışması için başvurular
başladı. “Istanbul with a Foreigner’s Point of View” (Bir Yabancının Gözünden İstanbul) konulu yarışmaya katılmak isteyenler
eserlerini 1 Mayıs tarihine kadar
teslim edecekler.
Rektör yardımcılarımızdan birinin
de katılacağı jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren
çalışmaların ödüllendirilmesinin
yanı sıra; söz konusu eserler, Uluslararası Ofis web sayfasında yayınlanacak ve ofis panolarında sergilenecektir.
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Etkinlik
7 Bölge 7 Seminer Erasmus Yollarda
Kion for Internationalisation

2000’li yılların başında resmi olarak AB Eğitim ve Gençlik Programları ile tanışan Türkiye geride kalan bu dönemde, gerek bütçe
büyüklüğü gerekse yararlanıcı sayısı bakımından büyük bir yol kat ederek, 33 Avrupa
ülkesi arasında 3. sıraya yükselmiştir.
Elde edilen başarının devamı ya da aşılması
için gereken çalışmaların planlanması, paydaşların bilgilendirilmesi, sorunların tespit
edilip çözümü konusunda görev dağılımlarının yapılması gibi konuların tartışılacağı seminerler Türkiye’nin 7 bölgesinde KION TR

tarafından 6 Ocak – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren üniversite sayısının fazlalığı ve bölgedeki ulaşım
güçlüğü nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakalarında ayrı ayrı düzenlenecek olan seminerlerin Anadolu ayağı, Marmara Üniversitesi
Göztepe yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Nisan ayında gerçekleştirilecek olan seminere,
Anadolu yakasında bulunan tüm üniversitelerimiz davet edilmişlerdir.
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Söyleşi
26-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Stockholm
Üniversitesi’nde düzenlenen Staff Week’e delege olarak
katıldı.

Doç.Dr. Mahmut Tekçe
1- Dönüşünüzde hatırlıyoruz “program çok yoğundu” dediniz. Giderken nasıl bir beklenti vardı? Önceden
program konusunda bilgilendirilmiş
miydiniz?
Evet, epey yoğun bir program hazırlamışlardı. Pazartesi kayıt ve tanışma günüydü, daha
sonra hafta boyunca 9’dan 16’ya belirlenmiş
bir programımız vardı. İsveç’te bu mevsimde
havanın saat 15’te karardığı düşünülürse gün
ışığını çok az görebildik diyebiliriz ama yine
de oldukça keyifli ve faydalı bir etkinlik oldu.
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Gitmeden önce Stockholm Üniversitesi program ve katılımcılar hakkında bilgi vermişti,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 27 katılımcı
hafta boyunca hem İsveç eğitim sistemi ve
Stockholm Üniversitesi hakkındaki bilgilendirme toplantılarına katıldık hem de düzenlenen workshop’larda ERASMUS programıyla ilgili kendi deneyimlerimizi paylaştık. Son
derece ayrıntılı tasarlanmış bir etkinlikti,
beklentilerimin karşılandığını söyleyebilirim.

Söyleşi
ABD’ye, Avustralya’dan Uzak Doğu’ya kadar
dünyanın her yerinden üniversiteler katıldı. Hem İsveçli hem de orada değişim programlarında okuyan öğrencilerin yoğun ilgisi
vardı, bu fuar hem üniversitemizin tanıtımı
için bir fırsat oldu hem de diğer katılımcılar
ile iletişime geçip ERASMUS harici, özellikle
Uzak Doğu ülkelerindeki üniversitelerle iletişim kurduk.
3- Dönüşte, iletişim devam etti mi?
Nasıl?
İletişim devam etti, hatta döner dönmez
biri Litvanya biri Belçika’da iki üniversite
ile değişim anlaşması imzaladık, başka
üniversiteler ile de çeşitli düzeylerde işbirliği
olanakları oluştu. ERASMUS programı
2- Bu hareketlilik, standart ders alma/ kapsamındaki ortaklıklar dışında özellikle
verme hareketliliğinden farklı mıydı? Çin, Kore gibi ülkelerdeki üniversitelerle
ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum,
Ne kazançları oldu sizce?
bu etkinlik bu yönde de faydalı ilişkilerin
Etkinliğin üç kısmı vardı; İsveç eğitim siste- kurulmasına yol açtı.
mi, İsveç’teki değişim öğrencilerinin durumu
ve Stockholm Üniversitesi’nin uluslararası 4- Staff week adı altında yapılan oretkinlikleri hakkında seminerler, katılımcıla- ganizasyonlar hakkında nasıl bir izrın deneyim ve fikirlerini paylaştıkları work- leniminiz oldu? Tavsiye eder misiniz?
shop etkinlikleri ve bir günlük Uluslararası
Çok faydalı bir organizasyon olduğunu düDeğişim Fuarı. İsveç, özellikle de Stockholm,
şünüyorum, farklı ülkelerden geniş katılımın
dünyanın her yerinden değişim öğrencilerisağlandığı etkinliklerde hem yeni işbirliği
nin yoğun ilgi gösterdikleri bir yer, ancak aynı
olanakları doğuyor hem de yüz yüze iletişim
zamanda barınma sorununun da en fazla yasayesinde var olan ortaklıklar daha etkin bir
şandığı şehirlerden biri. Değişim öğrencilerihale gelebiliyor. Ayrıca ülkenin ve üniversitenin ihtiyaçlarına yönelik, özellikle de kalacak
nin tanıtımı için de önemli bir fırsat.
yer bulma sorununu çözmek için kurdukları
sistem, bizler için de oldukça ilgi çekici. Ayrıca İsveç’te öğrenim görmek isteyen yabancı
öğrencilere burs sağlayan Swedish Institute
bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Düzenlenen workshop’larda farklı üniversitelerden
ERASMUS koordinatörleri deneyimlerimizi
paylaştık ve özellikle 2014’ten sonra yenilenecek ikili anlaşmaların kapsamı ve kalitesi
hakkında son derece faydalı tartışmalar yaptık. Son olarak, düzenlenen Uluslararası Fuar’a katılma fırsatı bulduk. Fuara Avrupa’dan
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Öğrenci Deneyimi
Kemal’in Paris Notları
Bu yazıya nasıl başlayacağımı açıkçası ben bile bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var, Erasmus’un okuyacağın şehirde başlamıyor. Okuduğun üniversitede, ne
olursa olsun sonunun mutlu bittiği zorluklarla başlıyor.
2 defa pasaport mu çıkartırsın, 1 hafta yazının çıkmasını
mı beklersin, her gün gözünün önünde olan dosyayı ihtiyacın olduğunda mı bulamazsın.. Sonra bir bakmışsın
yurtdışındasın. Çevrende Türkçe konuşmayan insanlar.
Mutlu musun yoksa hayal kırıklığı mı yaşıyorsun bilemezsin. Yurduna, kalacağın yere yerleşirsin. Ben bu bakımdan şanslıydım, her şey önceden ayarlanmıştı benim
için. Sıra yurttaki ve okulda arkadaşlarla tanışmaya geldi.
Ben öncelikle Budapeşte ve Varşova’yı seçmiştim. Puanım yetersiz olduğu için Paris’e geldim. Bunu atlayamam.
Ve Paris’in diğer ülkelerdeki gibi bir Erasmus ortamının
olmadığını ya da kolay edinilemediğini biliyordum. İlk 3
haftamı, Marmara Üniversitesi’nde 3 projem ve 4 finalim
olan bir haftaya değişebilirdim. Böyle bir hayal kırıklığı
yoktur. Sonra bakıyorsun ki işler düzelmeye başlıyor. Ben
hayatım boyunca obsesifliği bir kenara bıraktım ama olmuyordu, o içindeki şey her zaman olumsuzluğa itiyor
insanı. Ama 1 ay sonra, o insanlar seni bulmaya başlıyor.
İstanbul’u yakalamaya başlıyor hayat. Hiç bilmediğin insanlar, hakkında çok yanlış şeyler öğretilen ülkeler, halklar. Artık sabahları kalktığında bugün nasıl geçecek demeye başladıysan, Erasmus öğrencisi olmaya başlamışsın
demektir, hele bir de şehir güzelse.. Zaten Paris’e laf etmek şu dünyada yaşayan, yaşamayan kimseye düşmez..
Ne yalan söyleyeyim 1 yıl bile yeterli olmayabilir bu şehir
için. Bazen İstanbul’da göremediğin mutlulukları bile bulursun burada, tabi orada göremediğin acıları da.. Ama
ne olduğu bilinmeyen bir reyonda Kuru Kahveci Mehmet
Efendi’yi gördüğünde yaşadığın mutluluk da paha biçilemez. Artık alışmaya başlarsın. Bilmiyorum bütün ülkeler
için aynı şey geçerli midir ama burası için şartlar böyle.
Hatta buradan ayrıldığında ekonomi konusunda da birçok tecrübeye sahip olursun bu da cabası. Erasmus, ne
olursa olsun imkân varsa yapılması gereken bir şeydir.
Ben hiç bir zaman gittiğim, gördüğüm yerlerle övünmedim. Ama Erasmus yapan bir insansanız, onlar gibi olamazsınız, çünkü siz de şehri yaşayan, oksijenini tüketen
biri olmuşsunuz demektir. Eğer bana sorarsanız Paris
nasıl diye Nazım’ın da dediği gibi derim, “Paris’te en çok
neyi sevdin?” : “Paris’i” .
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Istanbul through Linda’s Eyes
Prince’s Island, but you will never get it. But
don’t worry, even the residents don’t have a
clue.
For me, this was an amazing choice and I
don’t regret anything, even if it was very hard
for me in the beginning, because I have colorful hair (and I change it randomly) and
a lot of piercings and tattoos. So sometimes
people stopped walking and were looking at
me funny, I am an alien to them, haha.
In the first month I said: I will definitely leave in the end of January. After the second
month I thought: well, this is half-time already - the time went by so quick. Wait. In the
third month, my family and my friends were
here for a visit and I realized, damn, I really live here now and I cannot go away. So I
decided to stay another semester and I really
recommend that. If you have the choice, you
Istanbul, city of two continents. You make should come to Istanbul and stay as long as
possible. You will meet tremendous people
me crazy!
from all around the world, you will learn so
But I like it that way. I guess, this is a city that much about yourself and your own culture,
divides opinions. You love it or hate it. But about other cultures and you will have a blast
most people like it here, so don’t worry.
of a time, that you will never regret.
If you come here, in the beginning you have You can have fluffy cats and dogs on the
to challenge a lot of things: first this NEW Prince’s Islands, nice walks on Istanbul’s VeLANGUAGE (it is so useful to prepare before nice Beach in Caddebostan, have a trip to the
you come or have the EILC-intense language Black Sea, go the Sapphire Tower and have a
courses), this very new culture and this load 360° view on Istanbul, go to the Egypt bazar
of people. It is a huge city and you will never and find the funniest stuff, go to Istiklal for
find a point in this city, from where you can shopping, food and crazy nightlife.
see the 2 ends of it…you can go to Sapphire
Tower or to Büyük Camlica or on top of one There is so much to see and to experience
here and it is totally worth it!
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