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ÖZET (Bu bölümde, raporun amacı, kapsamı ve hazırlanma sürecine ilişkin kısa bilgilere yer verilmelidir)  

 

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, bünyesinde Üniversitemizin her geçen gün 

artan uluslararası faaliyetlerine bağlı olarak gelişen uluslararası ilişkilerin bir merkezden kurumsal bir 

biçimde yürütülmesi amaçlanmış olup uluslararası öğrencileri koordine etmektir. Koordinatörlüğümüz 

tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporumuzda; misyon ve vizyon, yetki, görev ve 

sorumluluklar, amaç ve hedeflerimiz, birimimiz faaliyetlerime ilişkin bilgi ve değerlendirmeler yer 

almaktadır. Faaliyetlerimiz; Üniversite yönetimi ile eşgüdüm halinde üniversitenin uluslararasılaşma 

stratejisini hazırlamak, bu stratejiyi gerektiğinde gözden geçirmek ve yetkileri dâhilinde uygulamak,  

-Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı birimler, araştırma merkezleri ve benzeri 

kurumlarla öğretim elemanı değişimi; her düzeyde öğrenci değişimi ve idari personel değişimi 

gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaçla ikili ve çok taraflı işbirlikleri kurmak, 

sürdürmek ve geliştirmek,  

-Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı birimler, araştırma merkezleri ve benzeri 

kurumlarla ortak eğitim programlarının açılması için gerekli çalışmalara destek olmak; eğitim ve 

akademik amaçlı ikili ve çok taraflı işbirlikleri kurmak, bu işbirliklerinin sürdürülmesi ve 

geliştirilmesine katkıda bulunmak,  

-Ofis’in sorumluluk alanı içerisinde yer alan projeleri veya işbirliği protokoller/antlaşmalar dâhilinde 

Üniversite’ye belirli bir süre veya örgün eğitim için gelen uluslararası  öğrencilerin/öğretim 

elemanlarının işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olmak,  

-Yurtdışında veya yurtiçinde düzenlenen ofis faaliyetlerini ilgilendiren toplantılar ile eğitim, araştırma 

ve tanıtım fuarlarına katılmak ve ilgili birimleri bilgilendirmek,  

-Faaliyet alanına giren konularla ilgili değişim programı, staj, proje, kongre, konferans gibi eğitim ve 

öğrenimle ilgili fırsatların öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyurulmasını ve tanıtılmasını 

sağlamak,  

-Yurtdışından veya yurtiçindeki yabancı misyon şefliklerinden ve temsilciliklerinden Üniversite’ye 

yapılacak ziyaretlerin verimli olması için Üniversite’nin diğer ilgili birimleriyle gerekli çalışmaların 

eşgüdümünü sağlamak,  

-Üniversite’nin yurtdışındaki kurumlarla yapacağı her türlü yazışmaya ve iletişime destek vermek,  

-Üniversite’de gerçekleşecek faaliyet alanı ile ilgili uluslararası öğrenci etkinliklerine destek vermek,  

-Üniversitenin yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlarla yapacağı her türlü ortak eğitim, proje veya araştırma 

ve altyapı amaçlı faaliyetlerine destek olmak, iletişim kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün çalışmalarını oluşturmaktadır. 

   

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

1. İletişim Bilgileri 
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Tel:   +90 0414 318 30 00/ 16 26 

E-mail: int@harran.edu.tr  

 

2. Tarihsel Gelişimi 

2016 yılında kurulan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü günümüze kadar Koordinatör, 

Koordinatör Yardımcısı ve Mali İşlerden Sorumlu personeli ile 42 ülkenden 3311 uluslararası 

öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.  

   

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Misyon; 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü olarak, Harran Üniversitesi’nin uluslararasılaşma sürecini 

başarıyla yürütebilmesi için sürdürülebilir ve uygulanabilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek, 

üniversitemizi uluslararası bilimsel, akademik ve kültürel/sosyal boyutunu geliştirerek, uluslararası 

alanda tanınır kılmak, uluslararası platformlarda öğrenci ve akademik personellerimizin yer almasını 

destekleyerek onların uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran bireyler olmasını 

sağlamak, Uluslararası öğrencilerin üniversitemize ve ülkemize adaptasyonunu sağlamak, uluslararası 

öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını 

yaparak, üniversitemizi uluslararası alanda tanınır bir üniversite haline getirmek misyonumuzdur. 

 

Vizyon; 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü olarak, Harran Üniversitesi’ nin uluslararasılaşma sürecine 

katkı sağlamaya devam etmeyi, üniversitemizin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmak amacıyla 

ikili anlaşmalar yaparak yabancı yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri kurarak ideal 

uluslararasılaştırma stratejilerini geliştirmeyi ve bu stratejileri yürütmeyi, araştırma ve eğitim 

alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, çağdaş ve özgün bilginin ortaya 

çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemekteyiz.  

 

Değerleri ve Hedefleri; 

Üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim 

faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Harran 

Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, 

üniversitemizin dışa açılan pencerelerinden biridir. 

Sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında farklı kültürlerle Üniversitemizin iletişimine aracılık 

eden Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen 

sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır. Üniversitemize hangi yol 

ve amaçla gelirse gelsin uluslararası bütün öğrencilerin en aktif kullandığı birimlerin başında gelen 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, hâlihazırda onlarca ülkeden gelen yüzlerce öğrencinin 

oryantasyonun; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkileşimlerinin ve ilgili araştırma geliştirme 

çalışmalarının da yürütücüsü durumundadır. 

Üniversitemizde uluslararası öğrenci kontenjanı her geçen gün artırılmakta; uluslararası öğrencilerin 

temel ihtiyaçlarıyla ilgili gerek üniversitemizdeki gerekse şehirdeki şartlar günden güne 

iyileştirilmektedir. Bununla beraber bir danışma merkezi statüsünde olan Uluslararası Öğrenci 
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Koordinatörlüğü, yurt dışından gelen misafir öğrencilerimizin sorunsuz ve başarılı bir yükseköğrenim 

süreci geçirmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sunacak birikim, kalite ve yeterliliktedir. 

Sevdiren, kolaylaştıran, yol gösteren ve özendiren çalışma prensibine sahip personeliyle 

üniversitemizin yüz akı birimlerinden biri olan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğümüz her gün 

büyük bir heyecan ve azimle yeni yol arkadaşlarını beklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ: Birimlerin BİDR Raporlarına kanıt eklemeleri için ilgili kanıtın birimin web sayfasında, 

üniversite web sayfasında ( Kalite bölümünde, üniversite, birim web anasayfası vb.) olması 

gerekmektedir. 

                 ÖLÇÜTLER  

 

 

A) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ  

 

( Birimin kalite güvence sistemindeki tüm alt ölçütlerde yapılan faaliyetlerin genel değerlendirmesi) 

                                          Alt ölçütler  
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A.1)  Liderlik ve Kalite 

https://uok.harran.edu.tr/tr/kalite/ 

  A1.1) Yönetim modeli ve idari yapı  

  https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/yonetim/ 

https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/personel/ 

   A 1.2) Liderlik 

  https://uok.harran.edu.tr/tr/yasam/ 

A 1.3) Birimin dönüşüm kapasitesi  

https://uok.harran.edu.tr/tr/tanitim/ 

 

A 1.4) İç kalite güvencesi mekanizmaları 

 https://uok.harran.edu.tr/tr/is-akis-semasi/ 

 

   A 1.5) Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

  https://uok.harran.edu.tr/tr/basvuru/ 

 

A.2)  Misyon ve Stratejik Amaçlar  

  https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/misyonumuz/ 

  

  A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

   A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

   A.2.3. Performans yönetimi       

   https://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/yos-istatistik/ 

https://online.fliphtml5.com/xwiht/bifg/#p=1 

 

A.3)  Yönetim Sistemleri 

  (Kanıtlar çerçevesinde açıklama metni, kanıt ifadesine bağlantı)  

  A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

  https://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/ 

   A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

https://uok.harran.edu.tr/tr/kalite/
https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/yonetim/
https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/personel/
https://uok.harran.edu.tr/tr/yasam/
https://uok.harran.edu.tr/tr/tanitim/
https://uok.harran.edu.tr/tr/is-akis-semasi/
https://uok.harran.edu.tr/tr/basvuru/
https://uok.harran.edu.tr/tr/ofis/misyonumuz/
https://uok.harran.edu.tr/tr/harran-yos/yos-istatistik/
https://online.fliphtml5.com/xwiht/bifg/#p=1
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   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı )  

   A.3.3. Finansal yönetim 

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

   A.3.4. Süreç yönetimi 

  https://uok.harran.edu.tr/tr/is-akis-semasi/ 

A.4 ) Paydaş Katılımı 

  (Kanıtlar çerçevesinde açıklama metni, kanıt ifadesine bağlantı)  

   A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

   A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

   A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

   ( Kanıt ekle, kanıt ifadesine bağlantı ) 

          A.5)  İnsan Kaynakları Verileri  

   ( Kanıt Faaliyet Raporu ile ortak veri, kanıt ifadesine bağlantı )  

   Tablo: 1: İnsan Kaynakları Veri Tablosu* 

 

   

B) EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

( Birimin Eğitim- Öğretim faaliyetlerindeki çalışmalara ne tür katkı verildiğinin genel değerlendirmesi 

yapılarak kurumun eğitim öğretim politikası ve diğer kanıtlar eklenmelidir. kanıt ifadelerine bağlantı) 

 

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

( Birimin Araştırma Geliştirme faaliyetlerindeki çalışmalara ne tür katkı verildiğinin genel 

değerlendirmesi yapılarak kurumun Arge politikası ve diğer kanıtlar eklenmelidir. kanıt ifadelerine 

bağlantı) 

 

D) TOPLUMSAL KATKI 

 

Avrupa birliği projesi ile Üniversitemizin çeşitli birimlerinin altyapı ihtiyaçları karşılanmıştır. 1-

 Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün yürütücülüğünde, Avrupa Birliği ve 

Spark destekli üç büyük proje tamamlandı. 

 

• Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof.Dr. Hüsamettin Bulut ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. 

Gör. Rejhan Rahman’ın yürütücülüğünü yaptığı bütçesi 1.743.500,00 TL olan birinci projede; Harran 
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Üniversitesi Alt Yapı Güçlendirme Projesiyle üniversitemize sistem ve teçhizat alımı 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan proje dahilinde; Diş Hekimlik Fakültesine; 34 Adet SD-02 Dental Fantom 

Simülasyon Çalışma Ünitesi ve ekipmanları, Röntgen Cihazları, Diş Üniteleri, Engelli Öğrenci 

Birimine; Ekran Okuma Programı, Sesli Büyütmeli Program, Doküman Okuma Kameraları, Akrep 

Üretimi için: 4000 Adet Üreme Kabı, Derin Dondurucular ve Stereo Mikroskop alınmış, Mühendislik 

Fakültesi ve çeşitli birimler için 103 adet bilgisayar, baskı makineleri, fotokopi cihazları, mobilya ayrıca 

bilgisayar laboratuvarı ile bilişim desteği sağlanmıştır. 

 

• Koordinatörlük tarafından yapılan bütçesi 970.200,00 TL olan ikinci projede ise Harran 

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Alt Yapı Güçlendirme Projesiyle üniversitemize teçhizat kazandırılmıştır. 

Bu proje dahilinde de Server (Type-1) – Sunucu Tip 1, Flash Based Storage Unit – Flash Temelli 

Depolama Ünitesi, Data Center Network Key-Veri Merkez Ağ Anahtarı alımları gerçekleştirilmiştir. 

 

• Projelerin yürütücülüğü ve takibini yapan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. 

Rejhan Rahman ve Prof.Dr. Hüsamettin Bulut, proje maliyeti yaklaşık 1.499.400,00 TL olan bilgi işlem 

ile ilgili üçüncü bir altyapı projesi ile Sunucu, Flash Temelli Depolama Ünitesi, Veri Merkezi Ağ 

Anahtarı ve Yedekleme Sunucusundan oluşacak sistem ve teçhizatların da Harran Üniversitesi’ne 

kazandırıldı.     

Osmanbey Yerleşkesi alanlarında kullanılmak üzere Kademe marka çok amaçlı 

temizlik aracı satın alındı. 

Link: 

https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=8567 

https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=8531 

 

http://uok.harran.edu.tr/tr/haber/15120/uluslararasi-ogrenci-koordinatorlugu-tarafindan-universitemiz-

altyapisinin-guclendirilmesine-yonelik-projeler-gerceklestirildi/ 

https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=8567
https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=8531
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DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

(Kalite Güvence Sistemi başlığı altında genel bir değerlendirme yapılarak sonuç ve 

öneriler yapılmalı)  

Uluslararası Öğrenci koordinatörlüğü, YÖK'ün başlatmış olduğu "Hedef Odaklı 

Uluslararasılaşma Projesi" kapsamında Ülkemizin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam 

etmesi, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması, üniversitelerin yurtdışından öğrenci 

kaydetmelerinin teşvik ve rekabet edebilmesi ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 

belirlenecek stratejiye göre üniversitemizde yabancı uyruklu öğrencilerin ülke çeşitliliğini artırmak 

amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla çok kültürlülük ve ülke çeşitliliği ile ilgili olarak 

oryantasyon programları, tanışma ve kaynaşma programları, kabul şartları 2021 yılındaki Uluslararası 

Öğrenci Kabul Yönergesi ile kıta ve ülke kotaları konulmuş (Madde 9-b), Uluslararası Öğrenci Kulübü 

çeşitli sosyal ve akademik faaliyetler gerçekleştirilmiş, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmış ve YÖS 

sınavları Türkiye Genelinde 12 farklı il merkezinde yapılarak uyruk sayısı artırılmıştır. 2022 yılı için 

yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak 1- Şanlıurfa'da Farklı Örf, Adet, Kültürleri ve Hayatları Tanıma, 

2-Şanlıurfa'da Tarihe Yolculuk, 3- Harran Üniversitesinin Renkleri başlıklı projeleri yapılmıştır.  

Uluslararası öğrenci koordinatörlüğü tüm bilgilendirmeleri açık bir şekilde web sayfasında 

yayınlamaktadır. Uluslararası projelere başvuru yaparak finansal destek almakta ve üniversitenin alt 

yapısını güçlendirmekte ve buna göre faaliyetlerini artırmayı planlamaktadır. 

 

 

 

 

Not: * ile işaretli kanıtlar Faaliyet Raporu ile ortak verilerdir.  

  


