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T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, 
 

1. Ülkemizin beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmayı, 
2. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı, 
3. Kültürel çeşitliliği sağlamayı, 
4. Uluslararası işbirlikleri sayesinde farklı ve çok yönlü jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme yoluyla 

ülkemizin rekabet gücünü artırmayı, 
5. Ülkemizin itibarını olumlu yönde geliştirmeyi, 
6. Kurumumuzun kendisi için yeni gelir kaynakları oluşturmasını, 
7. Kurumumuzun uluslararası rekabet gücünü çeşitli sıralamalarda üst seviyelere çıkmak sureti ile artırmayı, 
8. Araştırma-geliştirme alanında uzmanlık alanlarında en iyi araştırmacıları ülkeye çekerek kurumumuzun ve 

ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmayı, 
9. Araştırma-geliştirme alanında üst-düzey geniş kapsamlı ve bütçeli projelere ev sahipliği yapmayı hedefler ve 

faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirir. 
 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, uluslararasılaşma amacına ulaşabilmek ve sürdürülebilir bir yapı 
tasarlamak için ilgili her boyut ve birimiyle kurumsal desteğin verilmesini garanti altına alır.  
 

Kurumumuz uluslararasılaşma amacı ile eğitim- öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı 
fonksiyonlarına uluslararası ya da kültürlerarası boyut entegre etmek istemektedir.  

 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerini uluslararası standartlara çıkarma 
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda; 

 

1. Eğitim dilinin İngilizce olması teşvik edilmekte,  
2. Öğrencilerimizin yurt dışında alacakları derslerin İKÜ’deki denklikleri konusunda hiçbir sorun yaşamamasını 

sağlayan ve öğrenci odaklı öğrenime dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulanmakta.  
3. Kurumumuz  uluslararası görünürlüğü artırmakta,  
4. Uluslararası üniversitelerle iş birliğini geliştirmekte,  
5. Uluslararası öğrenci ve çalışan sayısını yükseltmekte, 
6. Lisans ve lisansüstü alanında ortak projeler geliştirmekte,  
7. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararasılaşma özendirilmekte,  
8. patent ve projeler teşvik edilmekte ve ödüllendirilmekte, 
9. Kültürlerarası iletişim sağlanmakta, 

10. Değişim programlarını desteklemekte ve bu alanlardaki hedeflerimizle ilgili çalışmalara her türlü kaynak 
sağlanmakta, 

11. Kurumumuzda yapılan tüm tanıtım ve duyuru faaliyetlerinin, paydaşlara yapılan anketlerin ve benzeri 
uygulamaların uluslararası öğrenciler ve çalışanlar tarafından anlaşılabilir olunması sağlanmaktadır.  
 

İKÜ öğrencileri, idari ve akademik personelin değişik kültürlerle tanışabilmeleri için faaliyetlerin 
tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini, yabancı öğrencilerin memnuniyet ve İKÜ aidiyetlerinin arttırılmasını 
hedeflenmektedir. 
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