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1. İlk defa 03 Haziran 2017 Harran Üniversitesi tarafından Harran YÖS Sınavı 

düzenlendi. Bu sınavın;  

 Komisyonun oluşturulmasında, 

 Örnek soruların hazırlanmasında, 

 Sınav yönergesinin hazırlanmasında, 

 İletişimin sağlanmasında, 

 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sitesine duyurulmasında,  

 Harran Üniversitesinin web ana sayfasında ilan edilmesinde,  

 Sosyal medyada duyurulmasında,  

 Mülteci kamplarında tanıtılmasında,  

 Geçici eğitim merkezlerinde tarafımızdan tanıtılmasına kadar Uluslararası 

Öğrenci Koordinatörlük olarak önderlik ettik.  

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 100’lerce adaylardan gelen e-mail ve 

telefonlara (Harran YÖS Sınavı Başvuru süresi, sınavla ilgili konular, sınavın 

tanıtılması, sınav sonuçları v.s konularda) eksiksiz bir şekilde ve zamanında cevap 

verdi. Uluslararası öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 276 adayın Harran YÖS 

Sınav başvurusu yaptı. 2017 Harran YÖS sınavına 500 aday katılmıştır. 

Hazırlanması, sınavın gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanına kadar 5 aylık bir 

süre içinde her türlü faaliyette Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü adına 

bulunduk.   

2. Harran YÖS Sınavı yanında ayrıca Türkçe Muafiyet Sınavı da düzenlenmiştir. Harran 

YÖS Sınavı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  



3. Üniversitemiz Rektörlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak 2017 bahar döneminde 

dört aya mahsus 23 ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencimize burs yardımı yapıldı. 

4. 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. 

5. Şanlıurfa Valiliği tarafından Suriyeli sığınmacılar için düzenlediği geç girişimciler 

toplantısına 3-4 tane Suriyeli öğrencimiz katılması sağlandı.   

6. Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerinde sıkıntılar yaşanmaması için 

Şanlıurfa Göç İdare Müdürleriyle koordineli bir şekilde çalışarak uluslararası 

öğrenciler bilgilendirilmiştir. 

7. Spark Vakfı (Hollanda) ile Harran Üniversitesi arasında anlaşma yapılmasa ve 

anlaşmaya uyulması için Spark’ın Türkiye koordinatörleriyle birçok defa toplantı 

yaparak Harran Üniversitesinde öğretim gören 92 tane Suriyeli uyruklu öğrencimize 

4 yıllık ve ayda yaklaşık 700TL civarında burs sağlandı. Ayrıca SPARK’tan 

135.450,00 Euro Suriyeli öğrenciler için harç ve TÖMER parası alındı. 

8. Spark Vakfı (Hollanda) ile Harran Üniversitesi arasında anlaşma yapılmasa ve 

anlaşmaya uyulması için Spark’ın Türkiye koordinatörleriyle birçok defa toplantı 

yaparak Harran Üniversitesinde öğretim gören 116 Suriyeli uyruklu öğrencimize 

burs sağlanması ve 100 bayan öğrencimize 4 senelik burslu yurt hizmetinden 

faydalanması için 2.300.000,00 Avro Yurt Anlaşması yapılması hususunda 

görüşmelerimiz devam etmektedir.  

9. Uluslararası bayan öğrencilerimize yönelik Yenişehir Kampüsünde 193 yataklı yurt 

açıldı. Hali hazırda ihtiyaç sahibi 30 Uluslararası bayan öğrencimize 2016-2017 

okuma yılı için ücretsiz yurt ayarlandı.  

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

sağlanması için gereken makamlarla görüşüldü. 

11. 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. 

12. Sayısı 300 aşkın uluslararası öğrencimize yemek bursu sağlandı. 

13. Kuzey Irak (Erbil); Roni firmasıyla düzenlendiği tanıtım fuarına katılarak iki gün 

içinde 1500 lisansüstü öğrenciye üniversitemiz eğitimi hakkında bilgi verildi. 60 

lisansüstü öğrencinin iletişim bilgileri alınarak, Harran Üniversiteye başvurmaları için 

davetiye gönderildi. 

14. Harran Üniversitesi bünyesinde Uluslararası öğrencilerimizin tamamını içine alacak 

bir şekilde “Uluslararası Öğrenci Kulübü” kurulma çalışmaları sürdürülmektedir.   

15. 2016 eğitime başlayan uluslararası öğrencilerimizi YÖKSİS’ten kaynaklanan 

sıkıntıların dolayı YÖKSİS sistemine kaydı yapılmamıştır. Kaydın YÖKSİS’e 

yapılması için gereken mercilerle görüşmeler yapılıp çözüme kavuşturulmuştur. 

16. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Harran Üniversitesi “Online Başvuru Sistemi” 

devreye sokulmuştur. Bu çerçevede 3000 ziyade başvuru almıştır. Adaylardan 2047 

başvuru doğru yapılmış olup komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Bütün 

başvuru sürecini yönetmekle beraber, başvuru yapan ve sorun yaşayan adaylara 

yardımcı olundu. Ayrıca bilgi işlemle koordineli bir şekilde Cumartesi ve Pazar 

günleri dahi çalışarak 1552 öğrencimizi asil-yedek olarak yerleştirilmesi yapılmıştır. 

Bununla da beraber kesin kayıt sürecinde de aktif rol oynayarak evrakların doğruluğu-

kontrolü için ilgili makamlara yardımcı olunmuştur. Özetle 3 ay gibi bir süre zarfında 

(online başvurudan başlayan kesin kayıt da kadar) başvuru yapan adayların her türlü 

sıkıntısıyla ilgilenildi.  

17. Harran Üniversitesine 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başvuran adaylardan 25TL 

başvuru parası alınmıştır. Bu para yine öğrencilere harcanmak üzere SKS’nin hesabına 

yatırılmıştır. 

18. 10 tane kısmi zamanlı çalışabilecek uluslararası öğrencilerimizi tespiti yapılıp; 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Ziraat Fakültesi Öğrenci İşlerine, Mühendislik 

Fakültesi Öğrenci İşlerine, İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşlerine ve Fen Edebiyat 

Fakültesi Öğrenci İşlerine ikişer öğrenci göndermek kaydıyla kayıt sürecinde yaşanan 

sıkıntıları aşmak ve tercümanlık gibi vazifelerini ifa ediyorlar.   

19. 21-22 Ekim 2017 tarihinde Azerbeycan Bakü’de düzenlenecek olan uluslararası 

tanıtım fuarına Harran Üniversitesini tanıtmak ve öğrenci çekebilmek için tanıtım 

fuarına katılacağız.  



20. YÖK ile koordineli bir şekilde çalışarak Spark Burslusu olabilecek öğrenciler listesi 

ve bilgileri hususunda yardımcı olunmuştur.  

 

Koord. Yrd. Uzm. Rejhan RAHMAN 


