Welcoming Syrian Refugees to İstanbul University:
Improving Capacity and Knowledge Sharing
(WESREF-IU)
PRESS RELEASE AND ANNOUNCEMENTS
Istanbul University as one of the oldest Higher Education Institution of Turkey, is alone hosting
1.217 of the registered 4.393 Syrian university students in Istanbul. It has significant duties and
responsibilities towards the refugee youth in building their future whether in asylum countries
or in the process of rebuilding their home country. In that regard Istanbul University is aware
of the need to facilitate refugee students access and participation to higher education and
support their further engagement with their studies, campus and city. Within this responsibility,
WESREF-IU Project supported under Horizon 2020 Framework Programme SawfS-2017-1
aims to increase the Syrian youth’s access and participation to higher education through
increasing awareness among administrative and academic staff and providing information,
guidance and specifically tailored support mechanisms to prospective and current students amid
good practice and knowledge sharing with enhanced communication and cooperation. With the
aim of increasing effective cooperation with science and society and pairing science with social
awareness and responsibility the project further aims to contribute to empowerment of refugee
youth, improvement of institutional capacity through addressing the diverse needs of refuges
and new policy and procedure development.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ “HORİZON 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI”
KAPSAMINDA WESREF-IU PROJESİ İLE DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELECEĞİ İLE
İLGİLİ ÖNEMLİ PROJE
Suriyeli gençlerin yükseköğretime erişim ve katılımlarının artırılması amacı ile
çalışmalara başlayan “Suriyeli Mültecilerin İstanbul Üniversitesi’ne Kabulü:
Kapasite ve Bilgi Artırımı” WESREF –IU Projesi, Horizon 2020 Çerçeve
Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi,
2017 yılında 1217 Suriyeli üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptı. Bu doğrultuda
Suriyeli gençlerin aldığı eğitimin öneminin bilincinde olan İstanbul Üniversitesi,
WESREF-IU Projesi ile Suriyeli gençlerin gerek Türkiye’de, gerekse Suriye’de
yükseköğretime katılımlarının, akademik gelişimlerinin ve uyum süreçlerinin
desteklenmesini hedefliyor.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile toplum ve akademi arasındaki bilgi paylaşımını ve iş
birliğini destekleyen bu proje, mülteci gençlerin güçlendirilmesi, yükseköğretim
kurumlarının bu gençlerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapasitelerinin
arttırılması ile yeni politika ve süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
İstanbul Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje ekibinde Prof. Dr. Yeşer
Yeşim Özer Yürür, Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Prof. Dr. Ergun Yolcu, Dr. Mehmet
Yalçın Yılmaz, Dr. Ceren Ark, Dr. Metin Ünver, Zeynep Özde Ateşok, Dr. Mehmet Ali
Ertürk, Senem Ay Tunaboylu ve Gözde Demirel yer alıyor.
“WESREF-IU Projesi İlk Toplantısı ile Çalışmalara Başladı”
“Suriyeli Mültecilerin İstanbul Üniversitesi’ne Kabulü: Kapasite ve Bilgi Artırımı”
WESREF –IU Proje ekibi ilk toplantısını İstanbul Üniversitesi’nde yaptı.
Toplantıda idari ve akademik personelin farkındalığının arttırılmasının yanı sıra Suriyeli
öğrenci ve araştırmacılara yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi, eğitimler, iyi
uygulama örneklerinin tespiti ve paylaşımı yolu ile Suriyeli öğrencilerin yükseköğretime
katılımının artırılması yönünde görüşmeler yapıldı.
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Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için 0212 440 00 51 numaralı telefondan
üzerinden ya da İstanbul Üniversitesi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden
proje ekibine ulaşabilirsiniz.
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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