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T.C. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2016 RAPORU 

1. Rektörlük bünyesinde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü (U.Ö.K) kurulması: 

Üç aylık süre içinde Türkiye’nin önde gelen Üniversitelerin (Ankara, Hacettepe, ODTÜ, Gazi, 

İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya v.s) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Yönergeleri 

incelendi. Bu yönergelerde birçok eksik tespit edilmiş olup bu eksikliklerin, Harran 

Üniversitesinde kurulan U.Ö.K yönergesi yer almaması sağlandı ve yönergeye birçok yenilik 

eklendi. Mesela yönergeye, Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde olmayan bir yenilik olan yabancı 

dil konuşma sınıfların (Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça v.s) kurulması ön görüldü. Böylece 

Harran Üniversitesinde oluşturulan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Yönergesinin 

Türkiye’nin en gelişmiş U.Ö.K. Yönergelerinde birisi olduğunu söylenilebilir. 

2. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Sitesi kurulması: 

Yukarıda geçen aynı strateji takip edilerek, Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası üniversitelerin 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Siteleri titizlikle incelendi. Birçok yanlış ve eksiklik tespit 

edilerek Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Sitesinde 

yer almaması sağlandı ve böylece Harran Üniversitesinde kurulan Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlük Sitesi Türkiye’nin en gelişmiş U.Ö.K. Sitelerinden birisi olduğu söyleyebiliriz. 

Site şimdilik üç dilde uluslararası öğrencilere hizmet vermek üzere (Türkçe, İngilizce, Arapça) 

açılmıştır. Daha ileri vakitlerde farklı dillerin (Rusça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, 

Japonca, Makedonca, Sırpça, Boşnakça) eklenmesi için çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 

3. Harran Üniversitesinde okuyan bütün uluslararası öğrencilerle birebir mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Bu mülakatta Uluslararası Öğrencilerin; 

 Psikolojik durumları, 

 Yetenekleri, 
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 Ailevi durumları, 

 Maddi durumları, 

 İlgili fakülte öğrenci işleriyle yaşanılan anlaşmazlıkları, 

 İlgili bölüm hocalarıyla yaşanan sıkıntılar, 

 Yurt sorunları, 

 Burs sorunları, 

 Kayıt sorunları, 

 İletişim Sorunları, 

 Sosyal hayata katılımları v.s gibi yönlerde eksiklikler tespit edilerek bu eksiklerin 

giderilmesi için çalışmaların bir kısmı yapılmış olup bir kısmı halen devam 

etmektedir. 

4. Üniversitemiz Rektörlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak 2016 bahar döneminde iki aylığa 

mahsus (Mayıs ve Haziran) 26 ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencimize yardım yapıldı. 

5. Harran Üniversitesi Rektörü tarafından Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak atandım. Bu 

dönemde hem Yenişehir kampüsünde Rektörlük binasında hem de Osamanbey Kampüsünde 

Merkezi Dersliklerde U.Ö.K. açılmasını sağlayarak Harran Üniversitesine gelen uluslararası 

öğrenciler için kolaylık sağlandı. Böylece Harran Üniversitesi için ileride karşılaşılabilecek kötü 

imajın oluşmasını önleme adına katkıda bulunuldu. 

6. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak iki tane (bay, bayan) öğrenci temsilcisi seçerek,  

 Harran Üniversitesine gelen uluslararası öğrenciler kayıt yapan öğrencilere rehberlik 

edilmesi, 

 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlük Sitesinin İngilizce ve Arapça tercümesi, 

 Uluslararası öğrencilerin problemlerinin tespit edilmesine yardım etmek, 

 Uluslararası öğrencilerden ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi için U.Ö. 

Koordinatörlüğüne yardımda bulunmaları sağlanmıştır. 

7. 2016’da Harran Üniversitesine alınması planlanan Suriyeli hocaların başvurularının alınması 

ve tasniflerinin yapılarak ilgili makama iletilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Böylece 2016 yılın sonunda 7 tane Suriyeli hoca üniversitemizde göreve başladı. 
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8. Şanlıurfa Valiliği tarafından Suriyeli sığınmacılar için her ay düzenlen Aylık Koordinasyon 

Toplantılarında üniversitemizi temsilen (Genel Sekreter görevlendirmesiyle) katılmış olup, bu 

toplantılarda üniversitemiz adına Suriyeli öğrencilerin Türkiye’ye adaptasyonu, meslek kursu 

almaları, eğitimi, istihdamı ve ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabilecekleri hususlarında 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

9. Şanlıurfa Valiliği tarafından Suriyeli sığınmacılar için düzenlediği geç girişimciler toplantısına 

3-4 tane Suriyeli öğrencimiz katılması sağlandı.   

10. Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerinde sıkıntılar yaşanmaması için Şanlıurfa Göç 

İdare Müdürleriyle koordineli bir şekilde çalışarak uluslararası öğrenciler bilgilendirilmiştir. 

11. Spark Vakfı (Hollanda) ile Harran Üniversitesi arasında anlaşma yapılmasa anlaşmaya 

uyulması için Spark’ın Türkiye koordinatörleriyle birçok defa toplantı yaparak Harran 

Üniversitesinde öğretim gören 92 tane Suriyeli uyruklu öğrencimize burs sağlandı.  

12. Uluslararası bayan öğrencilerimize yönelik Yenişehir Kampüsünde 193 yataklı yurt açıldı. 

Hali hazırda ihtiyaç sahibi 24 Uluslararası bayan öğrencimize 2016-2017 okuma yılı için ücretsiz 

yurt ayarlandı.  

13. Kamplarda kalan ve giriş-çıkış sıkıntısı çeken bütün Suriyeli öğrencilerimize kolaylık 

sağlanması için gereken makamlarla görüşüldü.  

14. BM temsilcileri ile DAFİ bursu alan 19 tane öğrencimizle birlikte toplantı yapıldı. Sonuç 

DAFİ bursunda yaşanan aksaklıklar giderilmesi için çalışmaların hızlandırılması sağlandı. Çünkü 

DAFİ Bursu YTB vasıtasıyla BM tarafındandın finanse edilmektedir. Aynı anda BM temsilcileri 

ile 7 tane işe yeni başlayan Suriyeli hocamızla toplantı yapıldı. Ayrıca YTB sistemine burs 

başvurusu yapan bütün uluslararası öğrencilerimize çalışanlarımızla beraber yardımcı 

olunmaktadır. 

15. Geçen sene 230 olan uluslararası öğrencilerin sayısı bu sene büyük bir azimle çalışma yapılıp 

589 sayısına ulaştırıldı. Bunlardan geçen sene 204 tane Suriyeli öğrencilerimizin sayısı 492’ye 

artırıldı.    

16. Yaklaşık 200 tane uluslararası öğrencimize yemek bursu sağlandı. 
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17. Gönüllü (burslu) olarak çalışacak 21 uluslararası öğrencimiz (muhtaç olanlar-hiçbir yerden 

burs almayanlar ile başarılı olanlar arasından seçtik) koordinatörlüğümüzde haftada yarım gün 

çalıştırılmaktadır. Bunlardan sadece bir tane öğrencimiz tam gün gönüllü(burslu) olarak 

çalıştırılmaktadır.  

18. Geçen sene İlahiyat Arapça okuyan Suriyeli öğrencilerimiz, ikinci eğitimden birinci eğitime 

alındı. Böylelikle burs başvuru yapamama sorunu ortadan kaldırıldı.  

19. Roni firmasıyla görüşmeler devam etmekte olup, 180 tane Arap ülkelerinde lisansüstü 

öğrenci gönderebileceklerini taahhüdünde bulundular.   

20. Bu sene kendi Y.Ö.S sınavımızı 5 ilde yapmaya planlamaktayız. Başvuruları sitemiz 

üzerinden online yapılması için çalışmalar sürmektedir.   

21. Kısa zaman içerisinde bütün uluslararası öğrencilerimizi toplayıp Harran Üniversitesi 

bünyesinde Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü veya Harran Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Derneği kurmaya planlamaktayız.   

22. Bu sene eğitime başlayan uluslararası öğrencilerimizi YÖKSİS’ten kaynaklanan sıkıntıların 

dolayı YÖKSİS sistemine kaydı yapılmamıştır. Kaydın YÖKSİS’e yapılması için gereken 

mercilerle görüşmeler devam etmektedir.     

23. Mega projemiz ise: Parasal burs, yemek bursu, yol bursu ve yurt bursu olmak üzere 4 tane 

projemizde; günlük, aylık, yıllık ve dört yıllık bir Suriyeli öğrencimize nekadar para gerekiyorsa 

rakamsal hesabı yapıldı. Bu projelerimizi, Arapça dilinde yazılan bir mektup ile beraber Kuveyt, 

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar v.s gibi ülkelere gönderip 492 tane 

Suriyeli öğrencimiz için birkaç milyon dolar finanse edebilecek finansman bulmaya çalışacağız.  

 

Koord. Uzm. Rejhan RAHMAN 

 


