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1.  17 Mart 2018 ve 06 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Harran Üniversitesi tarafından 

Harran YÖS I. ve II.  Sınavları düzenlendi. Bu sınavlarda;  

 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 1000’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 adayın Harran YÖS Sınav 

başvurusu yaptı. 2018 Harran YÖS sınavlarına yaklaşık 3800 aday katılmıştır. 

Hazırlanması, sınavın gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanına kadar 6 aylık bir 

süre içinde her türlü faaliyette Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü adına 

bulunduk.   

2. 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 118 tane Suriyeli uyruklu öğrencimize 



4 yıllık ve ayda yaklaşık 1200TL civarında burs sağlandı. Ayrıca 25.000,00 Euro 

TÖMER parası alındı. 

3.  Katar’la (El Fahura) 400 kişilik kapasiteye sahip olacak yeni yurt inşa edilmesi için 

2.300.000,00 Euro “Yurt Anlaşması” yapılması hususunda görüşmelerimiz devam 

etmektedir.  

4. Spark Vakfı (Hollanda) ile Harran Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince 

Ziraat Fakültesi bünyesinde 5 dalda verilecek kurs için 1.500.000,00TL finansman 

sağlandı. Ayrıca projenin tanıtımı için Harran Üniversitesinde okuyan Suriyeli 10 tane 

öğrenciye aylık 1000 TL Spark tarafından ödenmesi sağlandı. 2019’da Spark’tan daha 

büyük finansman alınması için çalışmalar devam etmektedir.  

5. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için Harran Üniversitesi “Online Başvuru Sistemi” 

devreye sokulmuştur. Bu çerçevede 10200 başvuru almıştır. Adaylardan 6400 başvuru 

doğru yapılmış olup komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Bütün başvuru 

sürecini yönetmekle beraber, başvuru yapan ve sorun yaşayan adaylara yardımcı 

olundu. Bununla da beraber kesin kayıt sürecinde de aktif rol oynayarak evrakların 

doğruluğu-kontrolü için ilgili makamlara yardımcı olunmuştur. Özetle 5 ay gibi bir 

süre zarfında (online başvurudan başlayan kesin kayıt da kadar) başvuru yapan 

adayların her türlü sıkıntısıyla ilgilenildi.  

6. Koordinatörlüğümüzce sağlanan finansmanla,  Harran Üniversitesi 800 T.C. vatandaşı 

ile 500 uluslararası öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılmıştır (Toplam 1300 

öğrenciye). Ayrıca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 100 adet çok amaçlı 

kullanılabilecek çanta hediye edilmiştir.   

7. Üniversitemiz Rektörlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak 2018 yılı boyunca 10 

ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencimize burs yardımı yapıldı. 

8. Uluslararası bayan öğrencilerimize yönelik Yenişehir Kampüsünde 193 yataklı yurt 

açıldı. Hali hazırda ihtiyaç sahibi 70 Uluslararası bayan öğrencimize 2018-2019 

okuma yılı için ücretsiz yurttan faydalanması için çalışmalar devam etmektedir.  

9. 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. 



10. 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı içinde 500 aşkın uluslararası öğrencimize yemek bursu 

sağlanması planlanmaktadır.  

11. 2018/2019 Eğitim–Öğretim yılında 3 tane yerleştirme yapılmıştır. Yerleştirme 

zarfında başvuru yapan 10200 aday öğrencinin evrakları incelenmiştir. Merkezi 

Yerleştirme Programıyla 3000 üzerinde başarılı öğrenci adayları yerleştirilmiştir. 

Bütün bu süreci Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yönetmiştir.  

12. 21-22 Ekim 2017 tarihinde Azerbeycan Bakü’de düzenlenmiş olan uluslararası tanıtım 

fuarına Harran Üniversitesini tanıtmak ve öğrenci çekebilmek için tanıtım fuarına 

katıldık. 

13. 20-26 Kasım 2017'de Rabat, Kazablanka ve El Jadida gibi Fas'ın üç farklı şehrinde 

Üniversitemizi tanıtmak, yabancı uyruklu öğrencilerle temasa geçmek, özellikle 

Afrika ile Arap devletlerinden gelebilecek öğrenci sayısının potansiyelini tespit edip, 

üniversitemizde mevcut olan yabancı uyruklu lisans 1178 ve lisansüstü 89 sayısını 

maksimize etmek için Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatör 

Yardımcısı olarak katıldık. 

14. 04-10 Temmuz 2018 tarihinde Kuzey Irak-Erbil, Duhok ve Süleymaniye düzenlenmiş 

olan uluslararası tanıtım fuarına Harran Üniversitesini tanıtmak ve öğrenci çekebilmek 

için tanıtım fuarına katıldık. İki gün içinde 6000 lisansüstü öğrenciye üniversitemiz 

eğitimi hakkında bilgi verildi. 300 lisansüstü öğrencinin iletişim bilgileri alınarak, 

Harran Üniversiteye başvurmaları için davetiye gönderildi. 

15. Harran Üniversitesi bünyesinde Uluslararası öğrencilerimizin tamamını içine alacak 

bir şekilde “Uluslararası Öğrenci Kulübü” kurulma çalışmaları sürdürülmektedir.   

16. Harran Üniversitesine 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başvuran adaylardan 30TL 

başvuru parası alınmıştır.  

17. 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. 

18. Uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemlerinde sıkıntılar yaşanmaması için 

Şanlıurfa Göç İdare Müdürleriyle koordineli bir şekilde çalışarak uluslararası 

öğrenciler bilgilendirilmiştir. 



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

ve bilgileri hususunda yardımcı olunmuştur.  

20. Gaziantep Üniversitesi tarafından 27.12.2017 tarihinde yapılan bölgesel üniversitelerin 

toplantısına katıldık. 

21. YÖK tarafından Samsun gerçekleştirilen YÖS toplantısına katıldık. 

22. 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 2683 tane Suriyeli öğrencimiz için birkaç milyon 

dolar finanse edebilecek finansman bulmaya çalışacağız. v.b… 

23.  İki yıl önce Harran Üniversitesi bünyesinde tarafımdan kurulan Uluslararası Öğrenci 

Koordinatörlüğü 2 yıl gibi kısa bir süre zarfında yabancı öğrenci sayısını 29 kat 

artırarak (39 ülkeden) 2901 öğrenciye ulaştırdı.   

 

Özetle, 2016-2018 Eğitim-Öğretim yılları arasında Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, 

Harran Üniversitesine direk ve dolaylı projelerden milyonlarca TL katkı sağlamış oldu.   

   

     Öğr.Gör. Rejhan RAHMAN  

Uluslararası Koordinatör Yardımcısı 


